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Proletari din toate țările, uniți-văl

CLASA A Xl-A
IN FAȚA

; —

MATURITĂȚII

înlevii claselor a Xl-a au intrat 
ultima etapă de școală, cînd li se cere 
mai mult ca oricind să fie buni gos
podari CU timpul, să-l folosească în 
mod judicios. In fiecare școală, colec
tivul didactic cu sprijinul organizației 
U.T.M. a luat măsuri pentru a-i ajuta 

pe elevii din ultima clasă să se pregătească temeinic 
la disciplinele care se predau în clasa a Xl-a, să în
ceapă recapitularea materiei pentru examenul de 
maturitate. Totodată ci au fost sfătuiți cu grijă ce 
profesiuni să-și aleagă.

•Mai multă
prof.

Ilie Hurubeanu,
‘ director adjunct al Școlii
I medii nr. 1 din Timișoara
I_______ _ _______

— Dorința noastră este ca 
pina la sfîrșitul anului să nu 
mai avem nici un corijent 
nici un elev cu note de 5 și 6 
Î11 clasele a Xl-a. Masurile lua
te de conducerea școlii în co
laborare cu organizația U.T.M.. 
urmăresc, în primul rînd, ridi
carea calității studiului indivi
dual. Fiecare elev a fost îndru
mat să-și facă un plan în care 
să consemneze, pe baza expe
rienței lui și a altor colegi, nu
mărul de ore rezervat pentru 
pregătirea lecțiilor și recapitu
larea materiei la toate obiec
tele și, în funcție de aceasta, 
să-și împartă astfel timpul îneît 
să poată cuprinde toate obiec
tele. Pe clase s-a organizat re
capitularea în comun a mate
riei, iar profesorii au fost soli
citați să țină lecții recapitula
tive. In trimestrul III se vor 
organiza și lecții de sinteză.

Uneori însă elevii întîmpină 
greutăți în organizarea studiu
lui individual, nu întotdeauna 
acesta este de calitate. în ridi
carea calității studiului indivi
dual elevii primesc ajutorul 
profesorilor. Iată, de pildă, la 
Matematică. Săptămînal, într-o 
după amiază, tov. profesor Mi
hai Haivas se întîlnește cu ele
vii unei clase și lucrează îm
preună diferite probleme. Fie
care elev lucrează individual, 
iar profesorul urmărește, discu
tă cu ei. le arată greșelile. Așa 
îi obișnuiește pe elevi să lu
creze singuri. Și la literatura 
roipînă, s-au luat, de ase
menea, măsuri. încă de la 
începutul anului tov. profe-

și

Cu prilejul
Universității• •

In luna octombrie se 
împlinesc 100 de ani 
de la înființarea Uni
versității din București.

Potrivit unei hotărîri 
a Consiliului de Mini
ștri, urmează să se 
constituie un comitet 
national compus din 
personalități ale vieții 
noastre politice, știin
țifice și culturale pen
tru asigurarea desfășu
rării acțiunilor în le
gătură cu sărbătorirea 
centenarului. Printre 
aceste acțiuni se nu
mără 
inului -----------
versității București", a 
.Anuarului Universită
ții", a unui volum fes
tiv în limbile romînă, 
rusă, francează, engle
ză si spaniolă și a unui 
pliant în culori de pre
zentare a acestei insti
tuții de învățămînt su
perior. Se vor ridica 
busturile unor oameni 
de știință, foști profe
sori ai Universități’ 
bucureștene, iar pe 
imobilul central al U-
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Recent a fost conectat la 
sistemul energetic național 
și cel de-al doilea grup de 
7 ooo kilowați al Hidro
centralei Roznov II. Noul 
obiectiv energetic este cea 
de-a treia construcție de 
acest fel dată în exploatare 
pînă acum pe rîul Bistrița.

Centrala „Roznov II" 
este echipată cu agregate 
și utilaje fabricate la Uzi
nele constructoare de ma
șini din Reșița și „Electro- 
putere" din Craiova. Ea 
este amplasată pe același 
canal cu Hidrocentrala 
Roznov I, intrată în pro-

„Roznov II"
- conectat 
la sistemul

Este de datoria comitetelor U.TM pe școli și 
pe ani de studiu să-i ajute pe elevi tn buna lor 
pregătire, să pună în centrul atenției munca cu 
fiecare elev, asigurind o participare activă la orele 
de clasă, de recapitulare a materiei, de consultații.

Cea mai mare parte a timpului trebuie folosită 
pentru învățătură, eliminindu-se tot ce ar stân
jeni însușirea profundă a cunoștințelor predate.

Relatăm, în raidul de față, dteva aspecte din 
activitatea care se desfășoară în școli cu elevii cla
selor a Xl-a.

Vă prezentăm trei elevi din 
clasa a Xl-a. In aceste z'.E. 
premergătoare examenului de 
maturitate, preocuparea L. 
este studiul: în bibliotecă, a- 
casă, tn laborator. Iar rezulta
tele pe care le obțin sînt pe 
măsura acestei preocupări : 

numai note de 9 și 10.
In fotografii — de la stînga 
la dreapta : Dumitru N. Dumi- 
trache, clasa a Xl-a B, Școala 
medie nr. 2 Ploiești; Cecilia 
Ioniță, clasa a Xl-a H, Școala 
medie nr. 5 „Mihail Sado- 
veanu" din Capitală; Ion Tă- 
rangul. clasa a Xl-a F, Școala 

medie nr. 3 Sibiu.

zile

lor

Foto : N. STELOR1AN

atenție orientării profesionale
soară Livia Gorcea a făcut 
o sistematizare — în vederea 
recapitulării --a materiei pre
date în clasele a VIII-a, a IX-a 
și a X-a. S-au stabilit o serie 
de teme de sinteză, pentru a-i 
ajuta pe elevi să-și organizeze 
recapitularea. Amintesc cîteva: 
„Contribuția scriitorilor romîni 
de la 1848 la dezvoltarea limbii 
și literaturii- ; „Caracterul pa
triotic al operei lui M. Emines- 
cu“ ; „Evocarea luptei maselor 
țărănești în literatura noastră 
dintre cele două războaie mon
diale* etc.

Măsuri asemănătoare s-au 
luat și la celelalte obiecte. Re
zultatul ? Notele mici au dispă
rut din catalog ; se înțelege și 
cele de 5 și 6. In toate clasele 
a Xl-a domnește o atmosferă 
de studiu intens, la toate.obiec- 
tele, ceea ce ne îndreptățește 
să sperăm rezultate bune și la 
examenul de maturitate.

Teodor Stihi
: secretarul comitetului U.T.M. 

al organizației de an a 
claselor a Xl-a G, I, L, 

Școala medie nr. 22 
București

Precizez de la început că nu 
ne-am propus să organizăm 
acțiuni numeroase și de am
ploare, care să ocupe timpul 
liber al elevilor. Am stabilit 
ca în acest an școlar să orga
nizăm bine adunările generale 
U.T.M., iar în rest activitatea 
noastră să conste într-o aten
tă muncă cu fiecare elev.

Adunările generale U.T.M. 
din acest an școlar au fost un 
mijloc de a dezbate sarcinile 
ce revin elevilor clasei a Xl-a, 
viitori absolvenți. Intre adu
nările pe care le-am ținut a

centenarului
bucurestene
niversității se va fixa 
o plachetă comemora
tivă. Va fi emisă o 
serie de timbre jubili
are. în cursul acestui 
an se vor face lucrări 
de reamenajare a clă
dirii Universității, iar 
numeroase săli de 
cursuri și laboratoare 
vor fi înzestrate cu 
mobilier, aparatură șt 
utilaje noi.

Cadrele didactice și 
studenții se pregătesc 
pentru a întîmpină 
centenarul. In sala Dal
les se va deschide o 
expoziție retrospectivă 
cu tema „Dezvoltarea 
Universității Bucu
rești", cenaclul literar 
„George Coșbuc' 
din cadrul Facultății 
de limba și literatura 
romînă va tipări o cu
legere de versuri în
chinată acestui eveni
ment. Centenarul Uni
versității coincide cu 
împlinirea a 270 de 
ani de la înființarea 
invățămîntului supe
rior romînesc. -

ACTUALITATEA
l/n nou cartier

in Baia Mare

Noi locomotive Diesel electrice

energetic 
national

existat o strînsă legătură, am 
căutat să nu ne repetăm de la 
o adunare la alta. La început 
de an, adunarea a fost intitu
lată „Ce așteaptă partidul de 
la tineretul școlar". Am inti
tulat astfel adunarea generală 
pentru ca să-i îndemnăm pe 
elevi să gindească cu mai mul
tă seriozitate la sarcinile ce le 
revin, să înțeleagă că pregăti
rea lor școlară este o chestiune 
de interes general. A doua a- 
dunare generală, a fost intitu
lată ..Dezvoltarea industriei 
chimice in RP-R." Intențio
nam. prin această dezbatere 
să stimulăm interesul elevilor 
pentru studiul chimiei (o ma
terie la care existau rezultate 
slabe la învățătură), precum și 
pentru studiul matematicii și 
fizicii Totodată, adunarea era 
un bun prilej de a îndruma 
pașii multor elevi spre profe
siuni din domeniul chimiei. A 
treia adunare generală s-a ți
nut la sfîrșitul trimestrului L 
Ideea pe care am urmărit-o 
atit în referat cit și in dezba
terile adunării a fost: ce pre
luăm din experiența dobîndită 
in trimestrul L în ce stadiu ne
aflăm cu pregătirea. ce sarcini 
ne revin pentru următorul tri- 
megbu.

Esențialul însă pentru bunul 
mers al activității fiecărui e- 
lev a fost munca desfășurată 
între aceste adunări. în primul 
trimestru a trebuit să ne în
dreptăm atenția spre întărirea 
disciplinei și. îndeosebi, să asi
gurăm o frecvență regulată la 
curs. Le-am explicat elevilor, 
mai ales acelora care absentau, 
cît de necesar este să participe 
la fiecare oră de clasă. Astăzi 
nu mai avem absențe nemoti
vate. Așa am procedat și cu 
oierii care obțineau note slabe. 
Discuțiile individuale cu ei. 
sfaturile pline de grijă date de 
tovarășii profesori și de către

La ancheta noastră tovarășul Petre Șarcan. 
directorul S.M.T. Radomirești, ne-a răspuns 
„din mers'''. Se ocupa de distribuirea unor 
tractoare și mașini agricole, redistribuire 
cerută de necesitățile din diferite G.A.C. 

din raza stațiunii.

colegi i-au ajutat pe multi din
tre ei să se ridice la nivelul 
elevilor buni și foarte buni. în 
perioada cînd au început re
capitulările la materiile de 
bază, comitetul U.T.M. de an 
a susținut activitatea tovarăși
lor profesori 
toți elevii la 
lări.

în aceste 
clasa Xl-a L s-a detașat net 
în ceea ce privește situația la

antrenîndu-i pe 
aceste recapitu-

două trimestre,

(Continuare in pag. a IV-a) I

în partea de vest a orașului 
Baia Maro, pe malul drept al rîu- 
lui Săsar, a început construcția u- 
nui modern cartier. Noul ansamblu 
de locuințe va cuprinde în faza fi
nală 5 000 de apartamente cu o 
suprafață locuibilă de 171 000 m p. 
Vor mai fi construite aici 2 școli 
cu 40 săli de clasă, 3 circumscrip
ții sanitare, un cinematograf cu 600 
de locuri. De asemenea, pentru loca
tarii acestui cartier nou se vor mai 
construi un oficiu P.T.T.R., spații 
comerciale pe o suprafață de 3 000 
m p, scuarurî, parcuri, garaje etc. 
Executarea construcțiilor a fost în
credințată colectivului de muncă 
al grupului de șantiere nr. 1 din 
cadrul Trustului regional de con
strucții Maramureș. Ca buni gospo
dari, constructorii au încoput pre
gătirile încă din timpul iernii. Au 
fost montate arzătoarele pentru 
uscarea tencuielii în cadrul lu
crărilor pe timpul iernii. Lucrări
le de montare vor fi protejate cu 
stufit. Aceste pregătiri au fost ne
cesare deoarece constructorii au 
început lucrările aici încă în toam
nă la cele 3 blocuri cu cîte 84 de 
apartamente în momentul de față 
aflîndu-se în stadiu avansat de 
construcție. în prezent, a început 
turnarea fundației la un alt bloc 
cu 80 de apartamente. în prima 
etapă a construcției noului cartier, 
vor fi construite 2 354 apartamente 
cu o suprafața locuibilă de 80 830 
m p. Concomitent începe și con
strucția spațiilor comerciale și de 
deservire. Majoritatea lucrărilor de 
pe noul șantier vor fi mecanizate 
folosindu-se pe scară largă maca
ralele turn atît la blocurile cu 9 
nivele cît și la celelalte la care 
vor fi folosite cofrajele glișante și 
de inventar creîndu-se astfel posi
bilitatea economisirii materialului 
lemnos. Un alt factor care va re
duce mult termenul de execuție a 
lucrărilor va fi metoda de lucru în 
lanț și urmărirea neîntreruptă a 
fazelor de execuție pe categorii de 
lucrări. Iată un nou cartier care va 
înfrumuseța și mai mult vechea 
așezare de mineri născută cu a- 
proape 650 de ani In urmă.

VASILE MOINEAGU 
corespondentul „Scînteii tine- 

retului*, pentru regiunea 
Maramureș

Anul acesta rețeaua 
feroviară a fost înzes
trată cu 14 noi loco
motive Diesel electrice 
și cu peste 1100 va
goane de marfă aco
perite, descoperite și 
refrigerente. De ase
menea, în numeroase 
noduri de cale ferată 
s-au executat lucrări 
de centralizare electro- 
dinamică.

Ca urmare a dotării 
parcului cu noi loco
motive și vagoane, a 
modernizării instala
țiilor feroviare și a 
organizării mai judi
cioase a circulației 
trenurilor, în primele 
trei luni 
s-au 
765 000 
mărfuri 
derile

ale anului 
transportat cu 

tone de 
peste preve- 

planului. Tona-

jul trenurilor remorca
te a crescut cu 4,7 la 
sută, iar timpul între 
două încărcări conse
cutive ale vagonului 
a fost redus simțitor. 
Folosirea mai raționa
lă a vagoanelor de 
marfă 
odată ca, cu același 
parc de vagoane să se 
transporte în plus 
286 000 tone.

a permis tot-

Concursul de literatură romînă 
al elevilor

In ziele de 12 și 13 aprilie se 
va desfășura în Capitală și în

anii I—II ai școlilor profesio
nale de meserii și tehnice a-

țară faza regională (respectiv 
pe Capitală) a concursului de 
literatură romînă. La această 
fază vor participa elevi din 
clasele VIII—XI ale școlilor 
medii de cultură generală, anii 
1—VI ai școlilor pedagogice și

gricole — ciștigători ai fazei 
anterioare.

Faza republicană a con
cursului va avea loc în silele 
tip 24 și 25 mai a.c. la Bucu
rești.

/
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ducție anul trecut. Funcțio
narea turbinelor și a celor
lalte instalații este automa
tizată.

Lucrările sînt avansate și 
la celelalte hidrocentrale 
care se construiesc pe valea 
Bistriței, între Bicaz și 
Bacău, In prezent construc
ția și montajul agregatelor 
au fost terminate și la 
Hidrocentrala Pîngărați, 
unde sînt în curs probele 
turbinelor. Se lucrează, de 
asemenea, intens la celelal
te importante obiective 
energetice cum sînt hidro
centralele Zănești, Costișa, 
Piatra Neamț, Gîrleni, Ba
cău I și Bacău II. (In foto
grafia de jos : Vedere exte
rioară a Hidrocentralei 
Roznov II).

CRONICĂ DE CAMPANIE
eși zilele au fost 
ploioase, iar solul 
din nord s-a încăl
zit mai greu, în 
raionul Drăgănești 
Olt lucrările agri
cole de primăvară 

sînt într-un stadiu destul de 
avansat. Există aici în multe 
gospodării colective și la 
multe brigăzi de tractoare o 
experiență bună în privința 
organizării muncii în campa
nie pentru efectuarea tuturor 
lucrărilor la timp. în legătură 
cu aceasta am făcut o anchetă 
la care ne-au răspuns tovară-

PETRE SARCAN — directo
rul S.M.T. Radomirești î „Du
rata și calitatea lucrărilor din 
actuala campanie depind în 
cea mai mare măsură de aju
torul pe care stațiunea noas
tră de mașini și tractoare îl 
dă gospodăriilor colective 
din raza sa de activitate, pre
cum și de modul în care este 
organizată munca în brigăzile 
de tractoare. Avînd sprijinul 
permanent al organizației de 
partid, ne-am îngrijit ca din 
ambele puncte de vedere tre
burile să meargă bine. In pri
mul rînd am asigurat buna

funcționare a tuturor celor 73 
de grape eu discuri, 90 de 
grape cu colți reglabili, 50 dc 
grape rotative și 47 de culti
vatoare, precum și a semănă
torilor 2SPC-2 pe care le 
avem în dotare. Am avut apoi 
în vedere repartizarea cit mai 
rațională a acestora pe G.A.C., 
confccm particularităților so
lului din fiecare unitate. De

să- am dat numai 4 grape cu 
colți reglabili; 2 sape rotative 
și mai multe grape cu discuri.

Pentru ca să le dăm șefilor 
de brigăzi posibilitatea să se 
ocupe mai îndeaproape de or
ganizarea muncii în brigadă, 
dc îndrumarea mecanizatori
lor. am repartizat toate cele 3 
ateliere mobile pe 3 sectoare. 
Cu fiecare merge cite unul

continuare să justificăm a- 
ceastă apreciere".

SEVER ACHIMESCU — in
ginerul agronom al G.A.C. 
Călinești.

..Preocuparea noastră princi
pală a fost și este aplicarea 
diferențiată a recomandărilcc 
agrotehnicii, potrivit condiții
lor specifice din gospodărie.

Brigada „Scînteii tineretului" 
transmite din raionul

Drâgânești-Olt, regiunea Argeș
exemplu, la G.A.C. Radomi
rești. unde arăturile de toam
nă au ieșit mai uniforme, fără 
bolovani, iar solul nu este ta- 
sat. am repartizat 6 grape cu 
colți reglabili. 4 sape rotative 
și numai 2 grape cu discuri. 
La G.A.C. Văleni însă, unde 
pe suprafețe mai întinse este 
un sol greu și arătura de 
toamnă a ieșit mai bolovănoa-

din cei trei ingineri mecanici 
ai stațiunii. însoțiți de meca
nicii de atelier. în felul acesta 
am asigurat remedierea cu 
maximă operativitate a defec
țiunilor care se pot ivi.

Din constatările făcute în 
teren, pină acum gospodăriile 
colective pe care le deservim 
sînt mulțumite de activitatea 
noastră. Ne vom strădui

săNu intenționam, de pildă, 
folosim în primăvara aceasta 
grapele cu discuri : sînt unele 
care întorc brazda și expun 
soarelui și vîntului pămîntul 
reavăn care astfel pierde apa 
repede. Am fost, totuși, nevoiți 
să lucrăm cu discurile pe o 
suprafață de 300 de hectare 
unde arătura făcută mai tîrziu, 
spre iarnă, ieșise mai bolovă-

noasă. Le-am reglat însă la o 
adîncime mică.

Pe 1 000 de hectare, unde 
începuseră să răsară buruie
nile, am lucrat cu cultivatorul, 
urmat imediat de grapa cu 
colți reglabili.

Acum grăpăm a doua oară 
pentru că a căzut o ploaie și 
terenul a prins crustă; este 
necesar să distrugem capila- 
ritatea pentru a împiedica e- 
vaporarea apei.

Peste griul de toamnă am 
trecut o dată cu sapa rotativă 
perpendicular pe direcția de 
însămînțare, iar acum repetăm 
această lucrare.

La aceste lucrări au fost re
partizate în medie 11 tractoare 
zilnic. La grăpatul al doilea 
am lăsat însă numai 4, deoa
rece semănatul porumbului 
este în toi și vrem să termi
năm această lucrare în urmă
toarele 2—3 zile, așa că am 
avut nevoie de mai multe 
tractoare care să acționeze se- 
mănătorile 2 SPC 2.

Am putut efectua într-un 
timp destul de scurt un volum 
mare de lucrări datorită în 
bună măsură, hărniciei de 
care au dat și dau dovadă 
mecanizatorii din brigada con
dusă de Nicolae Andronache, 
datorită bunei organizări a 
muncii în brigadă, au lucrat 
cu toții la zi-lumină și pînă 
acum nu am avut nici o oră 
neproductivă. Vreau să fac o 
remarcă cu privire la contri
buția pe care o aduce orga
nizația U.T.M. din gospodărie 
la buna desfășurare a lucră
rilor din cîmp. Ca urmare a 
angajamentelor și a măsurilor 
stabilite în adunarea generală 
care a avut loc înainte de în
ceperea campaniei, tinerii re
partizați ca însoțitori de se-

Ing. N. SIMIONESCU 
Fotografiile : ION CUCU

(Continuare tn pag. a Il-a)

Deopotrivă, colectiviștii din 
Vilcele, ca și mecanizatorii 
eare-i deservesc dintre 
care în fotografia noastră 
vi-i prezentăm pe Constan
tin Slrujitoru și Gheorghe 
Gheorghiță — sînt preocu
pați de efectuarea în cel 
mai scurt timp a lucrărilor 
de întreținere a terenului 
pentru menținerea apei în 

sol.



AUTOBAZA —
A DOUA ȘCOALĂ

în fața
micului ecran

■
upă 6 luni de 
școală, tînărui ca
re se pregătește 
pentru meseria de 
conducător auto 
vine, în urma u- 
nui examen, să lu
creze în autobază ca ajutor de 
șofer. De aici, după alte 3 luni 
de practică dă un nou examen 
și, dacă reușește, poate profesa 
meseria. Este un sistem com

plet de școlarizare, menit să a- 
sigure o bună pregătire pro
fesională celor cărora li se în
credințează volanul.

Dacă școala a dat viitorilor 
șoferi un volum mare de cu
noștințe, perioada celor trei 
luni de zile din autobază, are 
menirea să adîncească și să 
fixeze aceste cunoștințe, să 
formeze deprinderile unui bun 
conducător auto. Acestea sînt 
cerințele și în general, ele 
sint îndeplinite. Recent, asis- 
tînd la examinarea a 20 de ti
neri ajutori de șoferi, pregătiți 
în cele 3 luni de practică de 
autobaza Oltenița, am consta
tat tocmai aceste lucruri: se
riozitatea cu care tinerii și-au 
însușit meseria, dibăcia pe 
care au căpătat-o în mînuirea 
volanului. Dar nu mai tîrziu 
de a doua zi, în fața aceleiași 
comisii de examen, dintr-un 
grup de 17 tineri pregătiți de 
autobaza din Giurgiu, 8 au 
fost respinși : unul nu cunoș
tea regulile de circulație, altul 
nu știa să schimbe vitezele, al 
treilea era să provoace și un 
accident etc. O statistică pe 
care ne-au prezentat-o lucră
torii secției de circulație a Mi
liției regionale București, re
leva faptul că la un număr în
semnat de tineri ajutori de șo
feri care dau examen de con
ducător auto, după cele trei 
luni de practică, calificarea lor 
profesională n-a crescut față 
de cea căpătată în școală. Care 
este explicația acestui lucru ? 
Evident, răspunsul trebuie 
căutat acolo unde se desfășoa
ră practica, la autobazele 
I.R.T.A. Prima vizită am între-

prins-o la Călărași. Tovarășul 
Alexandru Costăchescu, șeful 
autobazei I.R.T.A. ne-a spus :

— La noi, treburile merg 
bine. Ajutorii au efectuat toa
te orele de practică, partici- 
pînd la conducerea autovehi
culelor pe traseu, au aprofun
dat noțiunile teoretice la dife
rite cursuri. Acum se află în 
perioada de examen. Amănun
te ? Ce alte amănunte aș pu
tea să vă dau ?

...Mai erau multe de spus șl

le a unor ajutori de șoferi. 
Este vorba de comportarea in- 
disciplinată, lipsită de răspun
dere pentru pregătirea profe
sională a unor tineri, cît și de 
faptul că practica viitorilor șo
feri este îndrumată din partea 
autobazei, de un specialist... 
în mașini agricole. Se naște o 
întrebare : Atîta vreme cît e- 
xistă în autobază cadre cali
ficate în exploatarea și întreți
nerea parcului auto, de ce nu 
revine acestora responsabili-

OMUL DE LA VOLAN

Șl RĂSPUNDERILE LUI
nu amănunte. Cu puțin înain
tea discuției, pe traseu, întîl- 
nisem două autocamioane tam
ponate. Autorul accidentului: 
ajutorul de șofer Constantin 
Guba, care terminase de cu
rînd perioada de trei luni de 
practică. Cauzele accidentului, 
(neaprecierea distanței la vi
raj și nerespectqrea regulei de 
depășire) au arătat slaba pre
gătire profesională a tînăru- 
lui Guba.

Am aflat apoi și alte cauze 
ale slabei pregătiri profesiona-

Cronică de campanie
(Urmare din pag. I) 

mănători, conductori de ate
laje. precum și cei ce ajută 
la încărcat și descărcat sacii 
sau butoaiele cu apă și cele 
cu carburanți, sint zilnic, pre- 
zenți la lucru din zprii zilei și 
pîhă cînd tractoriștii se retrag 
Ia vagonul dormitor. Astfel, 
prin activitatea desfășurată 
pînă acum ei au adus o pre
țioasă contribuție la efectua
rea în timpul optim a lucrări
lor de înfareținerg pe aproape 
1 500 hectare ogoare de toam
nă, pe 1 310 hoctâf-e cultivate 
cu grîu de toamnă precum și 
la însămînțarea cu porumb a 
unei suprafețe de peste 500 de 
hectare”.

Ing. FLOREA VOICU — 
președintele G.A.C. din co
muna Văleni: „Și pe noi 
ne preocupă păstrarea apei 
în sol și încadrarea in- 
sămînțării porumbului în 
epoca optimă. Ne apropiem 
acum de sfîrșit cu lucrările de 
întreținere a culturilor de 
toamnă și a ogoarelor, la care 
sint repartizate 8 tractoare ; 
viteza zilnică realizată este de 
peste 200 de hectare. Cu a- 
ceastă forță mecanică ne stră
duim s-o luăm înaintea vîntu- 
lui și a soarelui și să împie
dicăm pierderea apei prin e- 
vaporare. în același timp am 
început din plin semănatul 
porumbului. De nuine viteza 
zilnică la această lucrare va 
crește deoarece ne vor sosi 
cele 5 tractoare pe care le-am 
împrumutat temporar unei 
gospodării colective rămasă la 
un moment dat mai în urmă.

Tot în scopul menținerii a- 
pei în sol am stabilit măsuri
le pentru perspectiva apropia
tă și mai îndepărtată. La 4—5 
zile de la însămînțarea po
rumbului (nu după terminarea 
întregii suprafețe, ci pe fieca

re solă în parte) vom face o 
lucrare cu grapa, reglabilă. 
Vom trece apoi de .două ori 
peste toată cultura, la interva
le de timp, cu sapa rotativă. 
In continuare vom aplica 2 
prașile mecanice, completate 
cu 2 mariuăi.9 pe rînd, după 
care vor urma alțe 2 prașile 
manuale. Experiența no-a do
vedit că această aparentă ri
sipă de lucrări: Înseamnă, în 
fond, un mare cîștig de 
boabe". ,

■ "'-A' ■■ " ' ■ ''■
Aceeași experiență bună, a- 

celeași rezultate bune am în- 
tîlnit în numeroase alte gos
podării colective din raion : la 
Balta Sărată, Cringeni, Rado- 
mireștl etc. Pe multe mii de 
hectare pămîntul este mărun- 
tit, nivelat, iar culturile de 
toamnă grăpate se dezvoltă 
bine. La semănatul porumbu
lui se lucrează intens. Pînă în 
seara zilei de 8 aprilie pe ra
ion se grupaseră ogoarele de 
toamnă pe mai mult de 60 la 
sută din întreaga suprafață, 
grîul și secara pe aproape 70 
la sută, iar porumbul fusese 
semănat pe 2 454 de hectare 
din cele 23 504 planificate. 
Realizările puteau fi și mai 
mari. în unele gospodării co
lective însă, ca cele din comu
nele Băsești, Gostavățu, Iz
voarele. Mihăești lucrările sînt 
întîrziate. Realizările de pînă 
acum sînt încă mici față de 
unități vecine cu posibilități 
asemănătoare, și mai ales față 
de timpul destul de înaintat.

Prin aplicarea măsurilor 
stabilite de consiliul agricol 
raional și prin răspîndirea și 
folosirea experienței bune a 
gospodăriilor agricole colective 
fruntașe (despre care în parte 
am amintit) viteza zilnică de 
lucru poate crește simțitor, 
încadrîndu-se astfel toate lu
crările din actuala campanie 
în epocile optime.

tatea instruirii viitorilor șo
feri ?

Unul dintre șefii de garaj, 
tovarășul Traian Petcu, ne 
mărturisea că s-ar ooupa cu 
plăcere de instruirea acestor 
cadre tinere, dar că nimeni nu 
i-a solicitat ajutorul. El pro
punea ca toți șefii de garaj să 
controleze caietele de practică 
ale ajutorilor și, în funcție de 
notațiile găsite, să țină lecții 
la cursurile de instruire. Aces
te propuneri sînt foarte pre
țioase și trebuiau aplicate de 
mult.

Trebuie arătat totodată, că 
în activitatea desfășurată de 
autobază . pentru pregătirea 
viitorilor șoferi au existat și 
unele greutăți. Ne-a fost sem
nalat faptul că unele școli de 
conducători auto, printre care 
cele de la Curtea de Argeș și 
Turnu-Măgurele. trimit absol
venți slab pregătiți.

O chestiune dificilă privind 
organizarea practicii, este re
partizarea în număr necores
punzător a ajutorilor de șo
feri în autobază. La începutul 
unei perioade de practică, vin 
peste 300 absolvenți, altă dată, 
doar 100.

In continuarea raidului, am

vizitat autobaza I.R.T.A. din 
Alexandria. înainte de a intra 
în „subiect" am luat cuno
ștință pe traseu cu cîteva ca
zuri de încălcare a regulilor 
de circulație.

Aici la autobaza Alexandria, 
există șoferi cu multă expe
riență în muncă — dintre ei, 
27 au primit insigna d’e frun
taș în întrecerea socialistă. 
Astfel de oameni trebu
iau să fie chemați să îndrume 
ajutorii de șoferi să le împăr
tășească din propria lor expe
riență.

La unele autobaze au fost 
luate măsuri * ca ajutorii de 
șoferi, să participe alături de 
conducătorii auto la cursurile i 
profesionale. Măsura aceasta i 
ar fi binevenită, mai ale® aici | 
la Alexandria, pentru că sin
gura pregătire teoretică a aju
torilor de șoferi este realizată 
la adunarea careului, unde 
timpul de 15 minute afectat 
studiului, este împărțit între 
„predarea“ cunoștințelor teh
nice și... exerciții de înviora
re (! ?). tn afara altor situații 
critice întîlnite ca și la Că
lărași, trebuie să subliniem 
aici o problemă deosebită. Toți 
ajutorii de șoferi sînt tineri. 
Din păcate organizația U.T.M. 
din autobază nu desfășoară cu 
aceștia nici o activitate, consi- 
derîndu-i „flotanți". Și cîte 
acțiuni n-ar putea întreprinde 
organizația U.T.M. pentru a 
sprijini conducerea autobazei 
în mai buna organizare a 
practicii ?

Comitetul U.T.M. poate or
ganiza consfătuiri pe diferite 
teme legate de pregătirea pro
fesională și cetățenească a 
viitorilor conducători auto. La 
acestea pot fi invitați tovarăși 
din conducerea autobazei care 
să vorbească tinerilor despre 
importanța meseriei de șofer ; 
pot fi invitați șoferi cu expe
riență bogată care au parcurs 
zeci și sute de mii de kilo
metri fără reparații capitale, 
fruntași în buna gospodărire 
a avutului ce le-a fost încre
dințat, lucrători de miliție, 
juriști, medici, care să discute 
cu tinerii practicanți despre 
răspunderile pe care le impu
ne această profesiune. Iată nu
mai cîteva sugestii pentru bu
na organizare a muncii de e- 
ducație a tinerilor șoferi. Fi
rește, ele pot fi întregite cu 
alte forme pe care le poate 
găsi organizația U.T.M.

V. CONSTANTINESCU
ION MARCOVICI

(La raidul nostru și-au dat 
concursul lucrători din 

DIRECȚIA GENERALA
A MILIȚIEI)

Micii telespectatori vor pute» 
urmări pesta cîteva zile pe ecra
nele televizoarelor binecunoscuta 
poveste a lui Ion Creangă „Capra 
cu trei iezi" în interpretarea Tea
trului de păpuși din orașul Bacău, 
în programul studioului de televi
ziune București figurează multe e- 
misiuni destinate copiilor și tine
retului. Pentru ei se pregătesc a- 
cum noi emisiuni tehnice : „Poves
tea becului electric", „Strămoșii 
bicicletei și ai automobilului', re
portaje despre excursii ale elevilor 
în diferite localități turistice și in
dustriale ale țării, precum și o se
rie de filme artistice și documen
tare. De asemenea, în cădiui emi
siunii recent înființate „Clubul ti
nereții* vor fi invitați în studio 
tineri și tinere de diferite profesii, 
care vor discuta despre activitatea 
și proiectul lor, vor asculta muzi
că, vor dansa șl vor cînta.

Cu mult interes urmăresc copiii 
și tineretul, emisiunile care răs
pund diferitelor lor preocupări. 
Astfel, în cadrul emisiunii intitu
late ,,în vizită la Muzeul tehnic", 
copiilor li se prezintă istoria des
coperirilor științifice și diferite ex
periențe de fizică cu ajutorul apa
ratelor expuse în acest muzeu. 
Elevi din învătămîntul profesional 
sînt invitat! la emisiunea „Drumul 
spre calificare", pentru a împărtă
și tinerilor telespectatori felul cum 
își însușesc meseria aleasă. îi a- 
trag, de asemenea, pe elevi, după 
cum dovedesc numeroasele lor 
scrisori trimise pe adresa Comite
tului de radiodifuziune și televizi
une, emisiunile de literatură si 
artă, întîmplările Căpitanului Val- 
Vîrtej.

(Agerpres)

Noua Casă de cultură din 
orașul Piatra Neamț.

Foto i AGERPRES

Lucrări noi în Editura 
agro-silvîcă

Pentru a veni in ajutorul 
crescătorilor de animale, Edi
tura agro-silvică a publicat de 
curînd lucrarea „CultuPa plan
telor de nutreț pentru semințe** 
de inginerii Paul Burcea și Con
stantin Bărbulescu. După ce scot 
în evidență importanța obține
rii semințelor Ia plantele de nu
treț, autorii se ocupă de cultu
ra principalelor grupe de plan
te. Cititorii găsesc o serie de 
recomandări prețioase în legă
tură cu alegerea și pregătirea 
terenului, metodele, epoca și 
tehnica semănatului, lucrările 
de îngrijire și recoltare, cură
țirea, sortarea și păstrarea se
mințelor.

In aceeași editură a mai apă
rut „Hrănirea animalelor după 
norme și rații" de E. Pălmaru 
și colaboratori. Lucrarea cu
prinde capitole despre normele 
de hrană pentru diferite specii 
de animale, valoarea nutritivă 
a nutrețurilor folosite în ali
mentația animalelor, prepara
rea, conservarea și aprecierea 
tehnică a nutrețurilor, rafii 
furajere.

-- •--

Elevii reintorși din vacanță au venit la biblioteca școlii să împrumute cărți. 
Foto: O. ARCADIE

li

„Dezvoltarea 
conștiinței socialiste 

în Republica Populară Romînă“
onținînd studii 
impunătoare prin 
amploarea anali-

I zei și diversitatea 
unghiurilor de tra
tare a tematicii, 
cartea „Dezvolta

rea conștiinței socialiste în 
Republica Populară Romînă" 
(distinsă recent cu premiul 
„Ștefan Gheorghiu* al Acade
miei R. P. Romîne) răspunde 
unor necesități de ordin poli
tico-ideologic și de informare 
științifică.

înrudite prin structura lor 
de idei și unitare din punct 
de vedere al concepției asupra 
aceleiași teme, studiile cu
prinse în această carto no o- 
feră o imagine închegată asu
pra procesului complex și con
tinuu de formare și dezvol
tare a conștiinței socialiste 
în patria noastră.

Ttratînd un subiect atît de 
dificil și delicat — prin comple
xitatea s-a — folosindu-se o 
argumentare bogată și temei
nică, dar ușor accesibilă, lu
crarea se adresează nu numai 
cercului de specialiști în pro
bleme de materialism dialec
tic și istoric, ci are în vedere 
o sferă largă de cititori cu 
pregătire și preocupări diver
se. Astfel, în cele 6 studii 
(„Conducerea de către P.M.R. 
a procesului formării și dez
voltării conștiinței socialiste" ; 
„Formarea și dezvoltarea con
științei politice socialiste a 
clasei muncitoare dip țară“ ; 
„Rolul istoric al clasei mun
citoare în procesul formării 
și dezvoltării moralei socia
liste în țara noastră**; „Cu 
privire la procesul formării și 
dezvoltării oonștiinței politice 
socialiste a țărănimii", .As
pecte ale formării orizontului 
științific al oamenilor muncii 
din R.P.R."; „Probleme ale for
mării și dezvoltării conștiinței 
estetice socialiste**), care alcă
tuiesc conținutul tematicii a- 
bordate în oarte, specialistul 
poate găsi idei valoroase și 
minuțios tratate și, da ase-

toare speciale —• i se oferă 
posibilitatea cunoașterii unui 
material valoros de informare. 
Consemnînd fenomene impor
tante privind procesul dezvol
tării conștiinței socialiste, stu
diile se remarcă prin preocu
parea de a comunica idei ab
stracte prin fapte și date care 
sînt la îndemîna fiecăruia, de a 
asocia tezelor teoretice, exem
ple familiare cititorilor. Da
tele faptice care intră în 
cîmpul de observație al auto
rilor nu sînt numai notate, ci, 
prin analiza competentă a a- 
csfltorfl, se rolovil sensul le
gității lor, direcția necesară a 
dezvoltării relațiilor socialiste 
care jmpun dezvoltarea simul
tană a unei conștiințe socia
liste. Tocmai aceasta și este 
ideea fundamentală a cărții ; 
surprinderea și relevarea ro
lului determinant al existenței 
social® socialiste în conturarea

NOTE
DE LECTOR

menea, cercului larg de cititori 
— chiar fără studii pregăti-

și cristalizarea laturilor con
științei socialiste. In lucrare se 
analizează — cu insistență și 
spirit de convingere — cum, 
pe fondul material al relațiilor 
socialiste se încheagă deprin
deri, simțăminte de aceeași 
natură. In cadrul procesului 
formării conștiinței socialiste 
un rol deosebit îl are condu
cerea de către partid, care di
rijează acest proces, îl orien
tează în conformitate cu legi
tatea sa intimă, obiectivă. Din 
cuprinsul cărții se desprinde 
ideea că formarea conștiinței 
socialiste e un rezultat al in- 
terpătrunderii și îngemănării 
activității ideologice-educative 
desfășurată de partid, cu acti
vitatea practică efectivă : în 
producție, în viața politică și
obștească etc. In această inter- 
pătrundere de conținut — se

arată în lucrare — activitatea 
politică dobîndește un suport 
material, capătă un temei, iar 
munca practică obține un sens, 
o orientare.- Este subliniat 
faptul că procesul formării 
conștiinței socialiste nu are 
loc de la sine, nu se încheagă 
spontan, ci e un proces diri
jat, condus de partid, „folosin
du-se condițiile materiale noi 
ale existenței socialiste a oa
menilor muncii", asigurîn- 
du-se reflectarea cît mai pro
fundă, științifică, în conștiin
ța oamenilox- a acestor condi
ții noi de existență.

Un loc important în studi
ile la varc nc referim îl ocu
pă ampla prezentare a faptu
lui că socialismul creează po
sibilitatea formării unui larg 
orizont cultural-științific, a 
unui gust estetic, a unei mo
rale profund umane, eliberîn- 
du-1 pe om de înjosirea supu
nerii și exploatării. Ca un fir 
roșu răzbate ideea că în epoca 
trecerii de la capitalism la so
cialism și la comunism, pon
derea cantitativă și calitativă 
a factorului conștient crește 
extrem de mult. Această creș
tere decurge din necesitatea 
înțelegerii modului de corelare 
a muncii fiecăruia cu intere
sele generale, a sesizării inter- 
pătrunderii ce are loc între 
scopurile personale și cele so
ciale. Conștiința acestui fapt
— se relevă în lucrare — face 
ca fiecare om al muncii să 
devină răspunzător nu numai 
de munca sa, nu numai de 
comportarea sa ci să aibă în 
vedere activitatea întregului 
colectiv din care face parte, 
activitatea de ansamblu.

In încheierea acestei sumare 
prezentări, se cuvine relevată
— ca o notă generală a studi
ilor din volumul amintit — 
critica diferitelor curente, 
teze, opinii etc. — din filozo
fia burgheză contemporană. 
Astfel lucrarea se impune prin 
spirit științific și ideologic, 
prin spirit partinic.

V CONSTANTINESCU 
asistent universitar

itinerar cultural sportiv De la Baia Mare
n orașul de la poalele Felea- 
cului, sportul se află la el 
acasă, ocupîndu-și locul cu
venit în preocupările cotidie
ne ale oamenilor. Și aici, la 
ordinea zilei, s-au impus în
trecerile primei ediții a Spar- 

tachiadei republicane. La startul celor 14 
discipline ale competiției și-au dat întîl- 
nire mii și mii de tineri din aproape o 
sută de asociații sportive.

2 000 de învingători
Asociația Rapid, polarizează activitatea 

sportivă a tinerilor muncitori ai Fabricii 
de pielărie și încălțăminte. Cartea de vi
zită a „feroviarilor" înscrie laconic : la 1 
martie s-au disputat întrecerile inaugu
rale. De atunci aproape zilnic, stadionul 
fabricii găzduiește concursuri din prima 
etapă. La o lună, un prim bilanț: aproape 
2 000 tineri în întreceri (la atletism — 
230 -, gimnastică — 241 ; fotbal — 5 echi
pe ; haltere — 153; popice — 600; șah — 
340 ; tenis de masă — 280). în același 
timp, cei mai inițiați dintre protagoniști 
sînt chemați să-și dovedească pregătirea 
în pasionanta dispută pentru cucerirea in
signei de polisportiv. 238 tineri mai au de 
trecut două probe în timp ce aproape 1 000 
sînt la început de drum, aspiranți cu do
rința de a cuceri insigna pînă în preaj
ma zilei de 23 August.

încheiem această succintă statistică: 
numărul tinerilor din fabrică depășește cu 
foarte puțin cifra de 2 000. Așadar, toți 
tinerii sînt antrenați încă de pe acum, la 
începutul lunii aprilie, într-o bogată acti
vitate sportivă.

Acest prim și favorabil bilanț, se cere

comentat deoarece, este, fără îndoială 
exemplul unei preocupări, al unei expe
riențe fructuoase în antrenarea tineretului 
la practicarea culturii fizice și a sportu
lui. Se cuvine a preciza dintr-un început 
că nu-i nici pe departe vorba de inițierea 
unor acțiuni cu totul deosebite, de desco
perirea unui secret miraculos în deschi
derea gustului, a pasiunii tinerilor pentru 
sport. Există, e drept, ceva care stimulează 
permanent participarea largă la întrecerile 
Spartachiadei republicane și la obținerea 
insignei de polisportiv. Acest ceva înseam
nă în primul rînd înțelegerea deplină a ro
lului acestei competiții în dezvoltarea miș
cării sportive de masă. $i mai înseamnă 
deopotrivă, încredințarea întrecerilor din

cestea își va începe activitatea cercul de 
inițiere la înot și polo (deocamdată la 
sală) prilej care va oferi și posibilitatea 
depistării unor elemente talentate pentru 
secțiile asociației sportive. Cînd vremea 
va fi favorabilă, bloc starturile bazinului 
vor lansa sute de înotători în disputa lor 
bărbătească c.u timpul și distanța.

Așa cum arn precizat mai la început, 
succesul primei etape a Spartachiadei re
publicane cunoscut la Fabrica de pielărie 
și încălțăminte se datorește preocupării 
atente a comiletului U.T.M. și a consiliu
lui asociației sportive.

Cupele transmisibile, premiile oferite 
campionilor așteaptă să răsplătească efor
turile învingătorilor. Și nu-i deloc simplu:

Tovarășul Iușan Ion — secretarul comi
tetului U.T.M. de la „Unirea" — stă cîte
va clipe, încearcă să-și amintească.

Apoi, la telefon :
— Alo, alo! Planul cu spartachiada 

nu-i la dumneavoastră ? Da, bine, bine! 
Din nou: „Alo, alo", din nou: „da, bine, 
bine" și tot așa de cîteva ori.

— In sfîrșit, l-am dat de urmă.
E bucuros nevoie mare, tovarășul Iușan. 
lată-le: două foi de hîrtie liniate fru

mos, acoperite cu un scris caligrafic (ni 
se explică binevoitor: „ăsta e planul de 
acțiune", cestălalt — „graficul desfășurării 
întrecerilor". Vedeți, noi, ne-am preocupat 
de mult, încă înainte de î martie...") Pe 
fiecare, în partea de jos strălucesc cîte

— Da* de cine. Am vrea să știm o si
tuație mai exactă.

— Cum să nu, cum să nu 1 Știți, eu re
țin că în martie s-au înscris vreo sută, 
nu-i chiar exact, da' aproape. Mai bine să 
vă informeze altcineva.

Bucuroși că există cineva cunoscător al 
situației concrete, mergem să-l căutăm 
pe tovarășul Garai Carol, președintele 
asociației.

— Tovarășul Garai ? Da, dînsul e pre
ședintele însă, vedeți, are o ședință și 
apoi, ar fi mai bine să stați cu altcineva 
de vorbă, cineva care să vă prezinte o 
situație exactă.

Din nou la drum. Am intrat, se vede 
treaba intr-un labirint pe căile căruia ră-

prima etapă unor organizatori pricepuți, 
pasionați, o colaborare rodnică 'între comi
tetul organizației U.T.M. și consiliul aso
ciatei sportive.

La 1 martie au început primele con
cursuri. Tinerii sportivi ai Fabricii au luat 
încă din prima zi un start bun pentru că 
mărea lor majoritate, atleți, halterofili 
sau gimnașli, au fost cuprinși în cercuri 
de inițiere și pregătire. In ajutorul înce
pătorilor s-au aflat din timp antrenorii, 
instructori, sportivi din secțiile de perfor
manță ale asociației: Alexandru Maty aș. 
Ludovic Beke (atletism), Gh. Marton 
(lupte), Ion Lorentz (baschet), Tiberiu Ga- 
boși, Mihai Bod (fotbal).

In curînd, la start — înotătorii. Zilele a-

acum sînt aproape 2 000 de învingători, o 
performanță cu adevărat merituoasă.

★
In dorința de a împărtăși în continuare 

din experiența mobilizării tinerilor la în
trecerile Spartachiadei republicane, am 
poposit și la Uzina „Unirea", unde am 
găsit doar :

Un labirint fără firul 
Ariadnei

— Ziceți de un plan comun t
— Da, exact, tocmai așa ceva am vrea 

să vedem.

trei semnături: președinte (al asociației 
sportive din întreprindere), secretar, și 
responsabil în comitetul U.T.M. cu munca 
sportivă.

— Bun I Și acum să începem... — îl 
invităm noi pe tovarășul Iușan.

— Păi, ce să începem tovarăși, eu cre
deam că s-a isprăvit!

— Ba nu, uite aici scrie negru pe alb 
că v-ați propus, (citim din „planul de ac
țiune") și aici... (citim din „graficul des
fășurărilor").

— A, păi asta-1 altă căciulă! Evidența 
antrenării tinerilor la spartachiada, pro
bele la care s-au desfășurat întreceri pînă 
acum, asigurarea condițiilor... toate astea 
nu mai țin de mine.

tăcim fără un fir al Ariadnăi... Cînd e 
gata-gata să credem că am dat de fir, de
ziluzie : nimeni nu știe nimic 1 Nici tova
rășul Iușan, nici locțiitorul său, Mircea 
Tăuțan, nici binevoitorul antrenor Cătă
nie/, nici secretarul asociației, nici... Ba 
nu ! In sfîrșit, după o matură chibzuință 
cineva exclamă I

— Nu se poate să nu știe organizatorul 
asociației noastre sportive, tovarășul Poc- 
sai. Hai la el!

După un minut, la tovarășul Pocsai.
— Da, cum să nu, știu, se poate să nu 

știu ?
întrebare : Cîți tineri au fost înscriși 

pentru a participa la întreceri ?
Răspuns : Cît mai mulți /

întrebare : 'Acum cite participări aveți 9 
Răspuns : ?l

★
Cei pește 100 înscriși la șpartachiadă, 

de care vorbea tovarășul Iușan, au dispă
rut nu că n-ar exista, dar pur și simplu 
nu sînt înscriși! Să mai căutăm pe cine
va e inutil. Rezumăm situația prin cuvin
tele tovarășului Pocsai: „Cu spartachiada 
nu stăm bine, trebuie s-o recunoaștem cît 
nu-i prea tîrziu 1"

O întrebare și fel 
de fel de răspunsuri
Clubul sportiv muncitoresc Cluj ne-a 

prilejuit întîlnirea cu cîțiva activiști ai 
asociațiilor sportive din oraș, cărora le-am 
adresat întrebarea:

— In ce stadiu se află desfășurarea în
trecerilor etapei I a Spartachiadei repu
blicane și concursul insignei de polispor
tiv ?

Iată răspunsurile:
Florin Ivănescu — secretar în Consi

liul asociației Sănătatea :
In prima lună a etapei l am organizat 

concursuri la : volei, gimnastică, tenis de 
masă, șah și turism. Pînă la 5 aprilie nu
mărul participanților la aceste probe atin
gea cifra 800, aproape 100 tineri sînt aspi
ranți al insignei de polisportiv. Așteptăm 
timp mai favorabil probelor atletice.

Eugen Felvinti — secretar In Consiliul 
asociației Voința. La noi sînt 2 436 mem-

(



Prezentarea scrisorilor 

de acreditare de către noul 

ambasador al R. P. Chineze

Vizitele vicecancelarului
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Austriei
orașul Galați

ta io aprilie 1964, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Romi
ne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
primit pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R.P. Chi
neze, la București, Liu Fan, care 
și-a prezentat scrisorile de acredi
tare.

In cuvîntul rostit cu acest pri
lej, ambasadorul R. P. Chineze, 
Liu Fan a exprimat o înaltă apre
ciere pentru realizările obținute de 
poporul romîn în construcția so
cialistă și politica externă de pace 
promovată de Republica Populară 
Romînă.

„Intre poporul chinez și poporul 
romîn — a spus el — există o 
prietenie profundă. Ideologia co
mună a marxism-leninismului, țe
lurile comune ale construirii so
cialismului și comunismului leagă 
strîns împreună popoarele țărilor 
noastre. Relațiile dintre țările 
noastre se întemeiază pe baza 
principiilor marxism-leninismului 
și ale internaționalismului prole
tar, ale deplinei egalități în drep
turi și avantajului reciproc. 
Intr-ajutorarea și colaborarea din
tre țările noastre în domeniile e- 
conomic, cultural, tehnico-științi- 
fic și altele au și adus rezultate 
fructuoase. Sîntem convinși că 
relațiile de prietenie și colaborare 
dintre China și Romînia se vor 
dezvolta și pe mai departe. Acea
sta nu numai că corespunde inte
reselor comune ale popoarelor 
noastre, dar și contribuie la întă
rirea unității și forței lagărului 
socialist.

Prezentîndu-vă dumneavoastră 
scrisorile de acreditare, tovarășe 
președinte, vă rog să fiți convins 
că, în perioada în care voi deține 
funcția de ambasador al .Republi
cii Populare Chineze în Republica 
Populară Romînă, mă voi strădui 
să promovez și pe mai departe re
lațiile de prietenie și colaborare 
dintre China și Romînia. In înde
plinirea acestei misiuni importan
te și de cinste, doresc să mă 
bucur de sprijinul și ajutorul din 
partea dumneavoastră și a guver
nului Republicii Populare Ro
mîne".

In răspunsul său, președintele 
Consiliului de Stat al R.P. Ro
mine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
arătat că poporul romîn urmărește 
cu simpatie și se bucură sincer de 
marile realizări obținute de poporul 
chinez în opera de dezvoltare a 
economiei și culturii, „Munca 
eroică constructivă, a spus tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
desfășurată în perioada celor două 
planuri cincinale a avut ca rezul
tat crearea bazei pentru indus

trializarea socialistă a țării. In 
cursul anului 1963, Republica 
Populară Chineză a obținut mari 
succese în industrie, agricultură, 
tehnică, știință și în alte domenii. 
In prezent, China populară pro
iectează și construiește combinate 
și uzine de mari capacități din 
ramurile siderurgiei, chimiei și 
construcției de mașini.

Succesele obținute în industria
lizare și dezvoltarea agriculturii 
socialiste creează condiții tot mai 
bune pentru ridicarea continuă a 
nivelului de trai material și cul
tural al întregului popor.

Dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare pe baza princi
piilor egalității, respectului reci
proc al suveranității naționale și 
întrajutorării tovărășești, statorni
cite între Republica Populară Ro
mînă și Republica Populară Chi
neză este în interesul ambelor 
popoare, al întăririi unității și 
coeziunii comunității țărilor so
cialiste și al menținerii păcii.

Așa cum ați relevat și dum
neavoastră, Republica Populară 
Romînă, avînd Ia baza politicii 
sale externe unitatea strînsă cu 
celelalte țări socialiste, solidari
tatea și colaborarea cu toate for
țele păcii și progresului, desfă
șoară o activitate perseverentă 
pentru destinderea situației inter
naționale, pentru stabilirea unor 
relații normale între state, pentru 
întărirea păcii în lumea întreagă .

In încheiere, președintele Con
siliului de Stat al R.P. Romîne a 
spus: „Tovarășe ambasador, vă 
asigur că străduințele dumnea
voastră dc a promovâ și pe mai
departe relațiile de prietenie și
colaborare dintre Romînia și
China se vor bucura de tot spri
jinul din partea Consiliului de
Stat, a guvernului Republicii 
Populare Romîne și a mea per
sonal.

Vă urez succes deplin în nobila 
dumneavoastră misiune în țara 
noastră".

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președintele 
Consiliului de Stat al R- P. Ro
mîne, Gheorghe Gheorghiu-Dej, a 
avut o convorbire cu ambasadorul 
R. P. Chineze, Liu Fan.

La solemnitatea prezentării 
scrisorilor de acreditare au luat 
parte Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat și Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne,

Ambasadorul chinez a fost în
soțit de membri ai Ambasadei 
R.P. Chineze Ia București.
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Inginerul Viorel Ștefănescu 
din sectorul montaj general 
al Uzinelor de tractoare 
Brașov, este apreciat pen
tru ajutorul pe care-l dă, 
muncitorilor-elevi la cursul 
seral. Iată-l rezolvînd {îm
preuna cu tinerii loan 
Neacșu și Romeo Boșneagă 

o problemă de fizică.

Foto: N. STELORIAN

Lucrările
Reuniunii 

internaționale 
a oamenilor 

de teatru
Vineri, în continuarea lucră

rilor Reuniunii Internaționale 
a oamenilor de teatru, regizo
rul Orazio Costa, profesor la 
Academia națională de artă 
dramatică din Roma, a vorbit 
despre rolul improvizației în 
pregătirea tînărului actor, în 
concepția școlii italiene și a 
prezentat metodele acestei 
școli. Studenții italieni au pre
zentat apoi exerciții de impro
vizație. La discuții pe margi
nea exercițiilor au luat cu
vîntul : Michel Saint Denis 
(Franța), Al. Finți, V. O. To
porkov (U.R.S.S.) și Radu Be- 
ligan.

După-amiază oaspeții au vi
zitat Institutul de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiale“ unde au luat cuno
ștință de condițiile și modul 
de învățămînt al studenților 
romîni.

(Agerpres)
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Noul peisaj al orașului Baia Mare.
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Vicecancelarul Austriei, dr. 
Bruno Pit.termann și persoa
nele oficiale austrice care il 
însoțesc au fost vineri oaspeții 
locuitorilor orașului Galați. 
Vicecancelarul Austriei a fost 
însoțit de Pompiliu Macovei, 
adjunct al ministrului aface
rilor externe, Mircea Popescu, 
adjunct al ministrului indus
triei metalurgice, Mircea 
Ocheană, ambasadorul R. P- 
Romîne la Viena, precum și 
de dr. Paul Wetzler, ambasa
dorul Austriei la București.

In gară oaspetele a fost în
tâmpinat de președintele Sfa
tului popular regional. Con
stantin Dumitrache, șl de alți 
reprezentanți ai organelor Id
eale de stat.

Oaspeții au vizitat 
șantierul Combinatului 
rurgic de la Galați. Ei au pri
mit ample explicații asupra 
situației generale a lucrărilor 
de construcție, asupra princi
piilor moderne folosite in pro
iectare in vederea asigurării 
unei tehnologii la nivelul 
mondial, automatizării și me
canizării proceselor de pro 
ducție. Vicecancelarul Austriei 
și persoanele care-l însoțesc, 
s-au interesat, de asemenea, 
de condițiile de muncă și 
viață ale constructorilor și 
vizitat moderna cantină 
autoservire de aici-

Apoi oaspeții au făcut 
plimbare prin noile cartiere 
ale orașului.

oferită

de 
au 
cu

o

La amiază președintele Sfa,* 
tului popular regional a oferit 
un dejun in cinstea vicecance
larului Austriei.

Adresîndu-se gazdelor dr. 
Bruno Pittermann a subliniat 
cu acest prilej că în timpul 
vizitei prin noile cartiere s-a 
putut convinge că „dv. ați 
arătat cum se poate trăi mai 
bine și mai frumos. Am văzut 
cum noile construcții iau lo
cul vechilor cartiere. Combi
natul ce-l construiți va aduce 
o și mai mare dezvoltare și 
înflorire a orașului dv."

în aceeași zi oaspeții s-au 
reîntors la București.

(Agerpres)

actftia doar 302 
sportive ale Sfiar-

brl ai U.C.F.S Dintre 
participă la 13 ramuri 
tachiadei.

Intenționam ca prin 
competiții să mai antrenăm la startul in
signei de polisportiv (în afara celor 46 
care au trecut aproape toate normele) 
încă 150 tineri (avem în asociație apro
ximativ 200 tineri).

Uțiu Ion — șeful comisiei sportive a 
Consiliului asociației studenților din Cluj:

încă de la începutul anului universitar 
am organizat o consfătuire la care au 
participat membrii comisiei sportive pe 
centru universitar, șefii catedrelor de 
educație fizică, șefii comisiilor sportive 
din institute, secretarii clubului „Știința", 
asistenți dc educație fizică din învăță- 
mîntul superior. Cu prilejul acestei cons
fătuiri am prelucrat pianul de muncă al 
comisiei noastre în caic am prevăzut 
sarcini precise în legătură cu pregătirea 
spartachiadei și trecerea normelor pentru 
cucerirea insignei de polisportiv.

Etapa I a spartachiadei se va încheia la 
5 mai. Pînă acum din cei peste 12 000 slu- 
denți ai centrului universitar au participai 
la întreceri 5 860 băieți și aproape 2 150 
fete, cu cel puțin o participare, eviden- 
țiindu-șe studenții dc la Universitatea 
„Babeș Bolyai" cu aproape 4 500 partici
panți, Institutul politehnic cu 1 350, I.M.T. 
cu peste 1 200. Nu același lucru îl putem 
spune despre Institutul agronomic, unde 
avem doar 350 înscriși. Spre acest institui 
comisia noastră își propune să-și îndrepte 
îndeosebi atenția, atît în ce privește 
spartachiada, cît și trecerea normelor de 
polisportiv, la care pînă la 1 aprilie am 
avut aproape 3 600 aspiranți (cei mai 
multi cu 3—4 norme, iar 500 cu cite 5 
norme cucerite).

întrecerile acestei

SPORT
Recepția 

de tovarășul 
Gheorghe Apostol

Conferință 
de presă

O nouă victorie a sportivilor romini

campionilor europeni66 Ia tenis de masa

Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, a oferit vineri seara 
în saloanele Casei Centrale a 
Armatei o recepție în cinstea 
vicecancelarului Austriei, dr. 
Bruno Pittermann, care face 
o vizită în țara noastră.

Au luat parte Gh. Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu. ministrul afacerilor 
externe, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții cen
trale, oameni de știință, artă și 
cultură, ziariști romîni și 
străini.

Au participat dr. Paul 
Wetzler, ambasadorul Aus
triei în R. P. Romînă, șefii al
tor misiuni diplomatice acre
ditați în R.P.R., membri ai 
ambasadei Austriei și alți 
membri ai corpului diploma
tic.

Au fost de față consilieri și 
conducători de întreprinderi 
industriale austriece care în
soțesc pe vicecancelarul Aus
triei.

Recepția s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

Seara, dr. Bruno Pitter
mann, vicecancelarul Austriei, 
s-a întîlnit cu reprezentanți ai 
principalelor cotidiene și pu
blicații, Radioteleviziunii și 
Agenției Romîne de Presă, 
precum și corespondenții pre
sei străine acreditați la Bucu
rești.

Oaspetele, după ce a fost sa
lutat de Nestor Ignat, preșe
dintele Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Romînă, a răspuns la 
numeroasele întrebări puse de 
ziariști.

Vineri seara în sala „Sportc- 
sarnok" din Budapesta echipa 
masculină de tenis de masă 
C.S.M. Cluj a repurtat o re
marcabilă victorie internațio
nală cucerind pentru a doua 
oară alternativ „Cupa cam
pionilor europeni". în meciul 
final, jucătorii noșt.ri au în
vins cu 5—4 redutabila for
mație Vasutepitok Budapesta 
deținătoarea trofeului de anul 
trecut, 
luptă 
care a 
cătorii 
un moment dat cu 2—0, 3—2 
ca pînă la sfîrșit să cîștige, la 
capătul a 9 partide, trofeul 
pus în joc. în cea mai impor
tantă întîlnire cînd echipa 
maghiară era în avantaj 
(4—3), tînărul Giurgiucă l-a 
învins cu 2—0 (18,13) pe fos
tul campion european Zoltan 
Berczik. egalînd astfel scorul.

Finala a prilejuit o 
sportivă pasionantă 

durat peste 3 ore. Ju- 
romîni au condus la

• Aseară la Stock
holm, echipa de 
polo pe apă a R. P. 
Romîne a învins cu 
scorul de 2—1 (1-0; 
1-0; 0-0; 0-1) echi
pa Suediei. Cele 
două puncte ale e- 
chipei noastre au 
fost realizate 
Grințescu, 
Astăzi are 
revanșă.

de 
și Szabo. 
Ioc jocul

interna-• Turneul
)nal de șah de la 

Sarajevo s-a încheiat 
cu victoria marilor 
maeștri Polugaevs.ki 
(U.R.S.S.) - și Uhlmann 
rR. D. Germană), car® 
au totalizat cite 10,5 
puncte fiecare din 15 
ensibde. Pe locurile 
următoare s-au clasat 
in ordine ; Ivkov (Iu
goslavia) — 9,5 pune 
te) ; Hort (R. S. Ceho
slovacă) — 9 puncte j 
Pachmann (R. S. Ceho
slovacă), Trifunovici 
•Iugoslavia) — 8,5
tinete ; Bogdanovicl 

(Iugoslavia) — 8 punc
te 1 Ciocîltea (R.P.R.), 
Gufeld (U.R.S.S.) —

București
Iosif Albert —- președintele asociației 

sportive de la Fabrica „Libertatea'.
Am inaugurat întrecerile spartachiadei 

printr-o participare masivă: peste 800 
concurenți au luat startul în proba de 
cros. Un număr mai restrîns de tineri s-au 
înscris la volei, tenis de masă și tir.

O participare și mai modestă se cunoaș
te în probele feminine, deși în fabrica 
noastră lucrează foarte multe tinere. 
N-am găsit, încă, formele cele mai eficien
te care să stimuleze participarea activă a 
ietelor la sport. Ar fi fost interesante, 
eficace (și ne propunem să organizăm cît 
mai curînd) întrecerile cu caracter demons
trativ, susținute de sportive fruntașe de 
la C.S.M. sau Știința.

Gheorghe Vălăsătean, Atelierele „16 
Februarie’" : In afara echipelor de volei, 
fotbal, box, șah, care sînt antrenate în 
competiție, peste 300 dintre tinerii noștri 
au participai la întreceri de cros, trîntă, 
haltere. în ateliere avem însă aproape 
800 tineri.,,

Boko Berta de Ia cooperativa Igiena : 
Noi avem 120 utemiști. Abia acum cîteva 
zile am alcătuit planul de muncă pentru 
desiășurarea întrecerilor din cadrul pri
mei etape a spartachiadei.

Bacs Viorica, O.C.L. Alimentara: La 
noi, nu se desfășoară întrecerile sparta
chiadei. Aveam o echipă de volei „Spar- 
tac“, care s-a autodesființat.

Valeria Andrei, Țesătoria de mătase 
„Romînia muncitoare"". Cîțiva tineri de la 
noi joacă șah, tenis de masă. Avem și o 
echipă de fotbal, dar, deocamdată, n-am 
organizat nici un concurs al spartachia
dei.

Am solicitat la sfîrșitul scurtei noastf

în ultimul meci care a de
semnat echipa învingătoare 
campionul țării noastre, Ad. 
Rethi a cîștigat cu 2—1 
(21—18 ; 16—21 ; 21—12) în
fața lui Hollo.

După victoria realizată de 
Voința București în „Cupa 
campionilor europeni" (femi
nin), succesul de aseară al e- 
chipei C.S.M. Cluj se adaugă 
la șirul victoriilor realizate în 
acest sezon pe plan interna
țional de reprezentanții teni
sului de masă din patria 
noastră.

Iată celelalte rezultate în
registrate în meciul C.S.M. 
Cluj-Vasutepitok : Giurgiucă- 
Hollo 2—0 ; Rethi-Rozsas 
2—0 ; Negulescu-Berczik 0—2; 
Giurgiucă-Rozsas 0—2 ; Negu- 
lescu-Hollo
zik 1—2 ;
0—2.

PE SCURT
7,5 puncte ; Bukici, 
Kozomara (Iugoslavia)
— 7 puncte j Dely 
(R. P, Ungară) — 6,5 
puncte.i Parma (Iugo
slavia) — 6 puncte > 
Matulovici (Iugoslavia)
— 5,5 puncte i Gojak
^Iugoslavia) — 4,5
puncte,; Damianovici 
(Iugoslavia) — 4 punc
te.

© La Ziirich s-a dis
putat meciul interna
țional de fotbal 
echipa locală

dintre 
F, C.

7
<3r®s«noppers și 
țicnata Noii Zeelande, 
cere întreprinde un 
turneu fci Europa. Au 
ciștigat fotbaliștii el
vețieni cu 
3—1 (3—0).

selac-

scorul de

(Agerpres) (Agarpres)

2—0 ; Rethi-Berc-
Negulescu-Rozsas

9 Continuîndu-și tur
neul în S.U.A., echipa 
feminină de baschet a 
U.R.S.S. a jucat în ora
șul Topeka (Statul 
Kansas) cu formația 
„Boosters", clasată > pe 
locul trei în campiona
tul american. Sportive
le sovietice au obținut 
victoria cu scorul de 
78—49 (47?—22).

înce- 
unei 

olim-

• La Tokio a 
put construcția 
noi baze sportive 
pice —. manejgl de
călărie — situat în ra
ionul Bay Kep. Acest 
manej cu o suprafață 
de 4 085 m pălrați are 
tribune care pot cu
prinde 2 300 de spec
tatori, 
cestei 
este făcut dintr-o' sti
clă specială.

Acoperișul a- 
baze sportive

• în cadrul con
cursului de haltere 
desfășurat la Kiev, se
migreul Vladimir Go
lovanov a stabilit un 
nou record mondial la 
stilul împins cu o per
formanță de» 164 kg. 
Vechiul record era de 
163 kg.

(Agerpres)

Primirea de către 
vicepreședintele 

Consiliului de Stat, 
Avram Bunaciu, 

a ministrului Olandei
Vineri, vicepreședintele Con

siliului de Stat, Avram Bu
naciu, a primit în audiență pe 
ministrul 
Zeeman, 
carea sa 
Romînă.

Olandei, dr. Johan H. 
în legătură cu ple- 
definilivă din R. P.

-- •—.

anuale a consiliilor regionale 
de îndrumare pentru ocroti
rea naturii din Banat, Cluj, 
Crișana, Hunedoara, Maramu
reș, Oltenia.

Vineri după-amiază la Lecr 
toratul central din Capitală a 
avut loc o adunare a oameni
lor muncii 'consacrată Zilei 
internaționale a foștilor deți
nuți și deportați politici antV 
fasciști.

La invitația Academiei 
R. P. Romîne ne-a vizitat țara 
timp de zece zile prof. Bertil 
Malmberg de la Universitatea 
din Lund (Suedia). în vizitele 
făcute la Academia R. P. Ro
mîne și la filiala acesteia din 
Iași, la institutele de lingvisti
că, de etnografie și folclor, la 
Facultatea de limbi și litera
turi romanice și Centrul de 
cercetări fonetice și dialectale, 
oaspetele a avut convorbiri cu 
academicieni, cercetători și 
cadre din învățămîntul supe
rior. De asemenea, a ținut o 
serie de conferințe de specia
litate.

(Agerpres)
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în fața hărții; 32,00: Șelecțiunj 
din operete. în încheiere : Bu
letin de știri, sport, buletin 
meteorologic.

N. DRAGOȘ
V. RANGA 

C. STANESCU 
A. I. ZAINESCU

Jurnalul televiziunii; 
Cîntec și joc de pe 
moldovene ; 20,10: Ei 

film; 21,50:

19,10 : 
plaiuri 
cuceresc cerul

anchete, părerea tovarășului Simion Kez- I 
di, secretar al Clubului sportiv muncita- ■ 
resc Cluj : |

Spartachiada republicană a chemat din I 
prima zi la întreceri mii de tineri. ®

mai rămas pînă la sfîrșitul etapei I, vom 
întreprinde măsuri eficace pentru a antre
na în competiții încă 40 000 participanți.

Activul clubului nostru se va deplasa 
zilnic în asociațiile sportive pentru a spri
jini desfășurarea întrecerilor la toate dis
ciplinele regulamentului (în unele asocia
ții s-a preferat doar șahul și tenisul d t 
masă).

In vederea asigurării celor mai bunt 
condiții tinerilor participanți, vom întoatnî 
o nouă planificare și mai judicioasă a ba
zelor sportive, dotate cu materialele ne
cesare întrecerilor.

Concluzia se desprinde limpede : alături 
de succesele meritorii, de experiența bună 
a unor organizații U.T.M. și asociații 
sportive în organizarea și desfășurarea în
trecerilor din cadrul spartachiadei, în rai
dul nostru am întîlnit și unele deficiențe 
caro cer a fi neîntârziat remediate. Se im
pune din partea comitetului orășenesc 
U.T.M. și a clubului sportiv orășenesc a- 
doptarea unor măsuri practice care să a- 
sigure îndeplinirea în termen a obiective
lor spartachiadei, organizarea cu regulari
tate a întrecerilor, participarea masei 
largi de tineri la toate disciplinele prevă
zute de regulament.

Declarațiile profesorului englez
D. H. Green

cadrul programului de schim- 
cultural-științifice între R. P.

în 
buri ____ ,. . .
Romînă și Anglia, a fost oaspete 
al țării noastre dl. D. H. Green, 
profesor de limbi germanice la 
Universitatea din Cambridge (An
glia), care, timp de o lună, a vizi
tat Instituții de învățămînt supe
rior din București, Iași, Cluj și 
alta Instituții culturale.

înainta de plecare * avut o 
convorbire cu redactorul Agenției 
Romîne de presă „Agerpres", Adina 
Constantlnescu, căruia l-a de
clarat :

Am venit în Romînia pentru o 
mă documenta în unele probleme 
de specialitate • să studiez meto
dele folosite In predarea limbilor 
străine și în special a englezei. 
Am purtat discuții fructuoase cu 
remarcabili oameni de știință ro
mini ca academicieni! Iorgu Ior
dan și Emil Petrovici, profesorul 
Bpris Cazacii, Găsesc foarte util 
și interesant laboratorul de fone
tică și dialectologie din orașul 
Cluj, unde am auzit pentru prima 
oară un dialect istro-romîn impri
mat pe bandă de magnetofon.

Citind frecvent publicațiile lin
gvistice și arheologice din țara

dv., care se bucură de apreciere* 
oamenilor de știință britanici, ren* 
șese să fiu la curent cu realizării* 
filologilor romîni. Cele cîteva vo
lume din Atlasul lingvistic romîn, 
pe care le-am. primit în dar d® la 
academicianul Alexandru Graur, 
conțin interesanta diferența dialec
tala ■emantice.

Către «fîrșitul convorbirii, oas< 
petele a spus în limba romînă't 
Am început să studiez limba țării 
dv. cu cîțiva. ani în urmă. Am 
participat da mai multa ar! la 
cursurile de Yaiă de la Sinaia, or
ganizate de Universitatea Bucu
rești. Chiar acum cîteva zii® am 
discutat cu colegii romtni unele 
problema legato da temele cursu
rilor din acest an. Șl alto cadre 
didactice universitare din Cam
bridge, care fac studii comparative 
asupra limbilor romanice, și-au ex
primat dorința de a participa la 
cursurile de la Sinaia.

In încheiere, prof. D. H. Gree» 
a mulțumit pentru căldura și aten
ția cu care a fost înconjurat de 
oamenii de știință romîni.

(Agerpres)

CIRttfrf ATOSRAFE
FRAȚII CORSICANI: Re

publica (8 : 10 ; 12,15 ; 14,30 ; 
16,45; 19,15: 21,30). TOTUL
DESPRE EVA : București 
(9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30) ; 
Excelsior (9,30 ; 12 ; 15 ;
17.45 ; 20,30) ; Feroviar (9,30 ;
12.45 : 18 ; 21) ; Melodia (9,45 ;
12.15 ; 15,30 ; 18,15 ; 20.45).
GERMANIE, STELUȚELE TA
LE : Carpați (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Grivița (10 ;
12.15 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) ; Festi
val (9,45 ; 12 ; 14,15 ; ‘
18.45 ; 21) ; Modern ,
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 • 20,45). 
RUDE DE SÎNGE :
toi (10 ; 12 ; 14 ; 16 , lo,u > 
20,30) ; Flacăra (16 ; 18 ; 20). 
ÎNDRĂGOSTITUL: Victoria 
(10 : 12 ; 14,15 ; 16.30 ; 18,45 ; 
21) ; Bucegi (10 ; 12 ; 14 ; 16 ;
18.15 ; 20,30) ; Drumul Sării
(15 ; 17 • 19 ; 21). LOVITURA 
DE PEDEAPSA : Central (9,45; 
12; 14,15; 16,30 ; 18,45; 21) ; 
Luceafărul (15 ; 17 ; 19 ; 21). 
DEZRADĂCINAȚII : Union 
(14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15) ; Vol
ga (10 ; 12 ; 16 ; 18,15 ; 20,30) • 
Lira (15 ; 17 ; 19 ; 20,45). IO- 
LANTHA: Doina (11.30 ; 13.45; 
16 ; 18,15 ; 20,30). AVENTURA 
DE LA MIEZUL NOPȚII ; 
URECHILA ; PE CUVÎNTUL 
MEU DE PISOI ; CELE 
DOUĂSPREZECE LUNI; CUM 
A ÎNCERCAT IEPURAȘUL 
SĂ PATINEZE : Doina (dimi
neața program pentru copii 
ora 10). DOMNIȘOARA... BAR
BĂ ALBASTRĂ : Giulești (10; 
12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,15). Uni
rea (11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30).
CELE TREI LUMI ALE LUI 
GULLIVER: înfrățirea între 
popoare 
20,15);

16,30 ; 
(9,30 ;

Capi-
18,15 ;

(13.30 ; 15,45 ;
Floreasca (10;

VMagim CI \RE, oe bina cMOAIE 
OB|IM |i HH FILMELE Șl ROil-
FILMEXE «I S O f A N CURO VI I kSS ‘ 

»E I 7 10 O IN (I LMANUI AIIE 
FINA M CI O LATH'L’IMNE OF FXPl NE»F. 
MAME Șl »E 2 I I « O f >' CARE PERMITE 
FOTOGRAFIEREA ȘI ÎN COMHTII IM- III 
MINARE SLABĂ SAL LA LUMINA AR HFL 
(TA1.Ă.

18,15 ; 20,30). LOCOTENENT 
CRISTINA : Cultural (15 ; 17 ; 
19; 21), A DISPĂRUT O 
NAVĂ : Dacia (9,30 ; 11 ; 13 ; 
15 ; 17 ; 19 ; 21). UN SUBIS 
In plina vara : Buzeștl 
(14 ; 16 ; 18 ; 20) ; Tomis (10 ; 
12 ; 14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30) ;

(9,45 ;
18.15 ;

OPTI-
18.15 ;

12 ; 14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30) 
Miorița (10; -----
18.45 ,
11.45 ;
20.30) . 
MISTA
20.30) . ...........
AL TREILEA : Vitan (15 ; 17 ; 
19 ; 20,45). PAȘI SPRE LUNA: 
Munca (16 ; 18,15 ; 20,30). A 
TREIA REPRIZA : Popular 
(16 ; 18,15 ; 20,30). ERA NOAP
TE LA ROMA — ambele se
rii : Arta (15,30: 19). O ZI CA 
LEII: Moșilor (15,30; 18;
20,30). TOTUL RAMlNE OA
MENILOR : Aurora (10,15; 
12.30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30). Co- 
troceni (16 ; 18,15 : 20,30). CĂ
LĂTORIE ÎN APRILIE : Cos
mos (16 ; 18: 20). VALEA
VULTURILOR : Viitorul (15 ;
17 ; 19 ; 21). TĂUNUL : Colen-
tina (16 ; 18 ; 20). FOTO HA
BER : Progresul (15,30 ; 18 ;
20.15). VI-L PREZINT PE 
BALUEV : Flamura (10 ; 12 ; 
16 ; 18 ; 20). HAIDUCUL DE 
PE CEREMUȘ : Ferentari (16 ;
18 ; 20). CAVALERUL PAR- 
DAILLAN : Pacea (11; 14; 
16 ; 18 ; 20). TURNEUL TEA
TRULUI DE COMEDIE ÎN 
U.R.S.S. ; RĂDĂCINILE ORA
ȘULUI ; RITMURI POTRIVI
TE ; CÎNTECUL AMINTIRII ; 
ADEVĂRATA PUTERE ; PIO- 
NIERIA NR. 2 1964 : Timpuri 
noi (de la 10 la 21 în conti
nuare).

12 ; 14,15 ; 16,30
21) ; Lumina
13,45 : 15,45 ;
TRAGEDIA

: Crîngași (16 ;
NU-I LOC PENTRU

Pregătiri
la grădinile zoologice

Zilele 
țară se ... ... w___
în vederea redeschiderii gră
dinilor zoologice.

Pentru crearea unor condi
ții optime animalelor au fost 
reamenajate adăposturile de 
vară și construite altele noi. 
Se creează decoruri de ver
deață prin plantări de noi ar
bori, arbuști și flori. La Bă- 
neasa se lucrează la un am
plasament nou pentru rîși, 
pume, vidre și pisici sălba-

acestea în întreaga 
fac ultimele pregătiri tice, iar la Oradea se ridică 

un nou local cuprinzînd la
boratoare, o infirmerie vete
rinară, magazii pentru depo
zitarea furajelor și altele.

Datorită îmbogățirii colec- 
5U«. sPeci.i de animale 

și păsări, grădina zoologică 
din Turda se va extinde anul 
acesta cu trei hectare, iar su« 
prafața lacurilor din cadrul 
grădinii
400 mp.

va crește cu îhirf



Clasa a XI-a in fata maturității
(Urmare din pag. I)

învățătură și, în general, în
treaga activitate. Ne-am gîndit 
să valorificăm acest rezultat, 
generalizînd experiența bună 
a clasei a Xl-a L în celelalte 
două clase. In acest scop, 
ne-am propus ca adunarea ge
nerală, pe care o vom ține în 
curînd, și care va fi consacra
tă analizei situației la învăță
tură, să prezinte amplu expe
riența clasei a XI-a L și să 
recomande concret și celorlal
te două clase cum să foloseas
că această experiență. Pentru 
pregătirea adunării generale, 
realizăm un studiu atent al 
situației existente în clasele 
noastre. De pe acum se și 
conturează unele măsuri pe 
care le vom lua. Avem inten
ția să-i ajutăm pe elevii co- 
rijenți să-și întocmească pla
nuri pentru recapitularea ma
teriei, să-și organizeze progra
mul de'studiu pentru fiecare 
zi. Pentru orientarea profesio
nală nu vom mai organiza a- 
cum acțiuni deosebite, care să 
le răpească elevilor din timpul 
de învățătură, ci vom recurge 
la discuțiile individuale, în- 
drumîndu-1 pe fiecare elev 
spre profesiunea cea mai po
trivită.

munca. îmi organizez progra
mul de studiu recapitulativ 
în funcție de temele și proble
mele din cadrul orelor speciale 
de consultații organizate în 
școală pentru a ne ușura pre
gătirea examenului de matu
ritate. La romînă, de exem
plu, am ajuns la studiul crea
ției scriitorilor din generația 
de la 1848, iar la fizică am 
parcurg materia pînă la „Cu
rentul alternativ^. Zilnic acord 
recapitulării cam o oră, o oră 
și jumătate.

Pregătindu-ne pentru matu
ritate, cred că nu trebuie să 
neglijăm materiile la care nu 
dăm examen. Scopul școlii 
medii este acela de a ne forma 
cultura generală, de a ne pre
găti pentru viață. Necesară 
pentru cultura generală este 
și geografia sau limba france
ză chiar dacă aceste obiecte 
nu se cer la examen.

GENEVA: ÎNCHEIEREA vizitei delegației

Lucrările Conferinței
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE

A UNIUNII SOVIETICE IN R.P. UNGARĂ

pentru comerț și dezvoltare

Prof. Maria Pornea
diriginta clasei a XI-a H 
Școala medie nr. 5 „Mihail

Sadoveanu" București

Odată cu începerea clasei a 
XI-a, sfatuindu-mă cu elevii 
și părinții lor, cu profesorii 
care predau la această clasă, 
am perfectat un plan complex 
de măsuri menit să asigure 
buna pregătire a viitorilor ab
solvenți.

Tovarășii profesori au indi
cat cum să se facă recapitu
larea materiei din anii prece
dent, au fixat ore de consul
tații. La chimie și fizică, de 
pildă, se fac în cadrul orelor 
de recapitulări — scheme la 
tablă, lecții de sinteză. După 
ce au terminat de studiat un 
capitol tovarășii profesori stau 
la dispoziția elevilor pentru 
consultații asupra probleme
lor insuficient înțelese. Aceste 
măsuri sînt pentru întreaga 
clasă. Dar pentru elevii care 
au goluri în cunoștințe s-au 
luat măsuri în plus : s-au sta
bilit planuri săptămînale în 
care materia este judicios do
zată pentru a putea fi reca
pitulată. La sfîrșitul fiecărei 
săptămînî elevii sînt con
trolați, ajutați să aprofundeze 
materia.

O mare atenție se acordă în 
această perioadă îndrumării 
elevilor cum să folosească ma
nualul și diferitele lucrări ști
ințifice. ajutîndu-i să extragă 
esențialul, să nu se piardă în 
amănunte nesemnificative. In 
acest fel îi pregătim la istorie, 
limba romînă, socialism știin
țific.

Așa dar, în legătură cu re
capitulările, noi am ținut sea
ma atît de volumul disciplinei 
respective, de pregătirea ge
nerală a clasei dar și de 
cazurile particulare, de nevoi
le concrete ale unui elev ori 
altul, de obligația pe care o 
avem de a-i deprinde cu o 
muncă intelectuală indepen
dentă. Tot pe aceste criterii 
am organizat și consultațiile. 
La unele discipline lecțiile de 
recapitulare și consultațiile se 
fac o dată sau de două ori pe 
săptămînă, la altele mai rar.

Mi-am sfătuit elevii să re
nunțe în această perioadă la 
activitățile suplimentare, care 
nu au legătură directă cu 
programul de învățămînt 
prevăzut pentru acest an. 
Atît ei cît și părinții lor au 
înțeles și au renunțat la lec
țiile de muzică, balet, ori ac
tivități sportive, care le încăr- 
cau programul. De asemenea, 
împreună cu comitetul U.T.M., 
am asigurat ca utemiștii să 
nu fie supraîncărcați cu sar
cini în această perioadă. Le-am 
creat astfel timpul necesar de 
pregătire.

De la începutul anuluî șco
lar m-am bazat pe sprijinul 
părinților.* Atît la ședințele 
noastre cît și în vizitele pe 
care le-am făcut acasă am in
sistat să li se asigure elevilor 
condiții bune de studiu, să fie 
supraveghiați, ajutați să-și fo
losească bine timpul destinat 
învățăturii.

Iată $i răspunsurile unor 
elevi din clasa a XI-a a Școlii 
medii din Predeal.

Necula Rădică,
clasa a XI-a A

,,Studiul individual este cel 
mai eficace mod de pregătire. 
De aceea caut să-mi însușesc 
cît mai complet materialul pe 
care-1 parcurgem. De un mare 
ajutor îmi sînt notițele luate 
la toate obiectele. Zilnic, după 
pregătirea lecțiilor pentru 
ziua următoare îmi rezerv 
pentru recapitulare pe teme și 
capitole a materiei din anii 
trecuți un timp ce variază în
tre o oră și o oră și jumătate.

Kardoț Vladimir
clasa a XI-a A

Acum, cînd mai avem doar 
patru luni pînă la examen 
mi-am concentrat atenția asu
pra recapitulării materiei. Am 
acordat încă din clasa a 
VIII-a o atenție deosebită luă
rii unor notițe sistematice la 
majoritatea obiectelor și acest 
lucru îmi ușurează acum

Răspunsuri 
la întrebarea 
„Ce să fiul"

Să vedem, în rindurile de 
mai jos, cum sînt ajutați de 
organizațiile U.T.M. cei 500 de 
elevi băimăreni, din ultima 
clasă, în alegerea profesiunii.

Hofărîrea a fost luată...
De cînd era pionieră, Adria

na Vultur s-a simțit atrasă de 
chimie. Activînd în cercul 
„micilor chimiști", interesul ei 
pentru „minunile11 din eprube- 
tă, s-a transformat în pasiu
ne. N-a fost an în care Adria
na Vultur să nu participe la 
Olimpiada de chimie și să nu 
obțină rezultate bune.

Hotărîrea ei este luată: 
după terminarea școlii, va da 
examen de admitere la Facul
tatea de chimie industrială.

Pentru a-și realiza dorința 
știe ce are de făcut. Se pre
gătește cu multă seriozitate 
pentru examen. Chiar de la 
începutul anului Adriana, îm
preună cu alți colegi — Să- 
săran, Lenghel, Mornăil — 
și-au făcut un program săp- 
tămînal pentru rezolvarea de 
probleme și exerciții de chi
mie, matematică și fizică. De 
asemenea, paralel cu însușirea 
materiei noi, au reușit să re
capituleze toată materia din 
anii trecuți, care se cere la 
examenul de maturitate.

La fel se poate vorbi despre 
toți cei 28 de elevi ai clasei a 
XI-a A de la Școala medie 
nr. 1. Fiecare și-a ales viitoa
rea profesie, a hotărît încotro 
se va îndrepta după termina
rea școlii. Alegerea le-a fost 
ușurată de numeroase activi
tăți ce s-au organizat în spri
jinul lor. Vom aminti cîteva : 
în orele de dirigenție s-au 
dezbătut teme interesante ca 
„Frumusețea muncii în agri
cultură", „Cum trebuie să ne 
pregătim în vederea maturi
tății". Cu prilejul unor întâl
niri cu specialiști din produc
ție, organizate de comitetul 
U.T.M. de an li s-a vorbit 
despre „Dezvoltarea indus
trială a patriei noastre", 
„Prezentul și viitorul indus
triei chimice", „Dezvoltarea 
regiunii Baia Mare" etc. Au 
fost organizate și vizite, 
excursii, concursuri privind 
„Obiective noi pe harta pa
triei". Și discuțiile pe care 
le-a avut tovarășul diriginte 
al clasei, profesorul Gheție 
Nicolae cu părinții multor e- 
levi, și cu ei înșiși, au ajutat 
în unele cazuri la realizarea 
unei alegeri chibzuite.

în această clasă domnește o 
atmosferă de muncă însufle
țită, o preocupare susținută 
pentru promovarea cu succes 
a examenelor.

... dar nu de fofi elevii
Am adresat întrebarea 

„Unde veți merge după termi
narea școlii ?“ și celor 34 de 
elevi din clasa a XI-a a Șco
lii medii nr. 3. Cei mai mulți 
au dat răspunsuri sigure, unii 
au spus însă că nu s-au ho
tărît încă. Grigor Nicolae, 
Muntoiu Monica, Damian Ni
colae, Pop Alexandru, Re- 
cean Mircea, Rus Cornelia sînt 
cîțiva dintre aceștia.

Asemenea elevi am mai în- 
tîlnit și în clasele a XI-a C 
și a XI-a F de la Școala me
die nr. 1. Cîțiva ne-au spus 
(nu numai nouă, ci și tovară
șilor diriginți) „vom încerca 
Ia o facultate... acolo unde vor 
fi candidați mai puțini... dacă 
vom reuși bine, dacă nu..."

E lesne de înțeles cu cîtă 
pasiune ar putea lucra cineva 
care nu-i hotărît asupra dru
mului în viață, care lasă ca 
profesiunea să o stabilească 
întîmplarea.

Organizațiile U.T.M. din a- 
ceste școli, în colaborare cu 
tovarășii profesori și diriginți, 
să-i ajute în primul rînd pe 
elevi să se pregătească temei
nic pentru examenul de ma
turitate. Dar, paralel cu aceas
tă activitate, să se ocupe în
deaproape de îndrumarea ele
vilor spre profesiunile care 
corespund aptitudinilor și pre
gătirii lor, folosind metode 
simple, care nu cer timp pen
tru pregătire. Să se apeleze 
îndeosebi la discuțiile indivi
duale cu elevii, pentru a cu
noaște hotărîrile pe care le-au 
luat, dacă sînt cele mai po
trivite, și să-i sfătuiască să se 
îndrepte în spre acele dome
nii de activitate unde-și vor 
putea valorifica din plin în
treaga lor capacitate.

N. ABSENIE

GENEVA 10 Trimisul spe
cial Agerpres, N. Puicea trans
mite: Vineri și-au continuat Iu- 
crările, Ia Geneva, cele cinci 
comisii ale Conferinței Națiu
nilor Unite pentru comerț și 
dezvoltare. In comisia I s-au în
cheiat discuțiile generale, după 
ce reprezentanții a încă 10 țări 
și-au expus poziția. Majorita
tea vorbitorilor au fost delegați 
ai țărilor în curs de dezvoltare. 
Ei s-au referit la măsuri con
crete menite să contribuie la 
dezvoltarea lor economică, cum 
ar fi reducerea barierelor vama
le la produsele de bază, stabili
zarea prețurilor acestor produse 
prin acorduri internaționale pe 
produs, noi măsuri pentru lăr
girea folosirii materiilor prime.

Reprezentantul Indiei a sin
tetizat principalele obiective 
urmărite de țările în curs de 
dezvoltare și a propus înfiin
țarea unui comitet al produ
selor de bază — în cadrul 
unei noi instituții internațio
nale create pentru comerț și 
dezvoltare — care să se ocupe 
cu toate problemele referitoare 
la aceste produse.

Reprezentantul S.U.A. a 
subliniat în cuvîntul său că 
sprijină programul de acțiune 
al G.A.T.T. și apropiata „run
dă Kennedy" și a declarat că 
guvernul Statelor Unite stu
diază tot mai mult modalita
tea unei finanțări compensa
torii pe termen scurt prin 
Fondul Monetar Internațional.

In Comisia Il-a au continuat 
discuțiile pe marginea primu
lui subpunct al ordinei de zi 
intitulat „Măsuri și acțiuni în 
vederea diversificării și extin
derii exportului de produse 
Unite și semifinite ale țărilor 
în curs de dezvoltare în 
derea sporirii ponderii lor 
comerțul mondial".

Vorbitorii au subliniat
odată necesitatea constituirii 
unui centru internațional de in
formații în vederea studierii 
conjuncturii piețelor. Din dez
bateri a reieșit că, în timp ce 
țările în curs de dezvoltare se 
pronunță pentru crearea cen
trului de informații, unii repre
zentanți ai țărilor dezvoltate 
europene consideră inoportun

curs 
mai

ve
in

tot-

acest lucru, afirmînd că acest 
rol ar putea fi îndeplinit de 
către G.A T.T.

Au continuat discuțiile gene
rale și în cadrul Comisiei a 
lll-a, care se ocupă cu comer
țul invizibil. Primul vorbitor a 
fost ministrul comerțului exte
rior al R. P. Romîne, Victor 
lonescu ,după care au mai luat 
cuvîntul reprezentanții altor 10 
state.

După ce a iăcut o analiză 
detaliată a ritmului actual de 
dezvoltare a țărilor în curs de 
dezvoltare, bazată pe cifre, sco- 
țînd în evidență tendința agra
vării decalajului existent între 
țările dezvoltate și cele în curs 
de dezvoltare, reprezentantul 
R. P. Romîne a arătat că „Tre
buie găsite cît mai urgent noi 
metode pentru a accelera in
dustrializarea țărilor în 
de dezvoltare... cu atît
mult cu cît omenirea — privită 
în ansamblu — dispune în 
prezent de resurse suficiente 
pentru a împiedica agravarea 
decalajului existent".

In continuare, vorbitorul a 
prezentat pe larg propunerile 
făcute în discursul șefului de
legației R. P. Romîne la Con
ferință, privind crearea unui 
fond de dezvoltare industrială, 
sub egida O.N.U., prin alocarea 
chiar de pe acum, în acest 
scop, a unul anumit procent 
din bugetele militare, precum 
și adoptarea și lărgirea unei 
noi politici de finanțare a ță
rilor în curs de dezvoltare prin 
livrări pe credit de bunuri și 
de echipament, destinate cons
truirii de unități industriale, 
proprietate exclusivă a țării 
care primește creditele, ram
bursabile prin cote părți con
venite din producția obținută 
în aceste unități sau prin alte 
bunuri.

„Trăsătura esențială a aces
tei forme de colaborare eco
nomică — a spus delegatul 
R. P. Romîne — ar putea fi re
zumată astfel: livrările pe cre
dit de echipament industrial și 
de alte bunuri vor fi rambur
sate în principiu prin cote părți 
din producția obținută de uni
tatea livrată sau prin alte pro
duse ce s-ar conveni; proprie-

tatea și administrarea unităților 
industriale livrate ar aparține, 
chiar de la început, țării benefi
ciare ; țării furnizoare de echi
pament îi revine sarcina de a 
finanța și de a efectua livrări 
de echipament industrial la ni
velul tehnicii moderne, asigu- 
rînd asistența tehnică pentru 
construirea, montarea și ex
ploatarea unității livrate. Tot 
țării furnizoare îi revine sar
cina de a face cercetările ne
cesare, de a întocmi proiectele 
și în sfîrșit, de a asigura pre
gătirea cadrelor tehnice; finan
țarea ar trebui să acopere li
vrarea de echipament pentru 
unități noi ca și livrările de 
echipament destinate lărgirii 
capacității de producție, ame
liorării calității și diversificării 
gamei de produse a unităților 
industriale deja existente ; țara 
beneficiară va trebui să aco
pere, pe plan intern, cheltuie
lile necesare construirii, mon
tării etc. Rambursarea credite
lor acordate ar trebui să se 
facă, în principiu, pe măsură 
ce unitatea începe să producă.

In comisiile IV și V au con
tinuat, de asemenea, discuțiile 
generale asupra problemelor ce 
figurează pe ordinea de zi a 
fiecărei comisii.

Lucrările celor cinci mari 
comisii vor continua luni.

PARIS. — La sediul 
UNESCO are loc o reuniune 
de experți, reprezentând 50 de 
state, pentru a elabora propu
neri concrete în vederea De
ceniului hidrologic internațio
nal, care trebuie să permită 
studierea timp de 10 ani a 
resurselor de apă din lume.

Țara noastră este reprezen
tată de ing. Sorin Dumitrescu, 
directorul Institutului de stu
dii și cercetări hidrologice, și 
ing. Constantin Diaconu, șeful 
secției hidrologie a aceluiași 
institut.

Ing. Sorin Dumitrescu a fost 
ales președintele unuia din 
cele 3 grupuri de lucru ale 
reuniunii.

LONDRA. — Joi seara a so
sit la Londra delegația Sfatu
lui Popular al orașului Galați 
care vizitează Anglia la invi
tația Consiliului municipal din 
Coventry, cu care orașul Ga
lați este înfrățit.

Delegația, care este condusă 
de Alecu Stan, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatu
lui Popular al orașului Galați, 
a fost întîmpinată la aeroportul 
central din Londra de William 
Parfitt și G. E. Hodgkinson, 
consilieri municipali ai orașului 
Coventry, și H. Stades, secretar 
al Consiliului municipal. în 
aceeași seară delegația a ple
cat spre Coventry.

BRAZILIA: Convocarea
Congresului federal

BRASILIA io (Agerpres). — 
Congresul federal brazilian a fost 
convocat de președintele său, se
natorul Auro de Mourar Andrade, 
pentru a proceda sîmbătă la ale
gerea președintelui și a vicepre
ședintelui republicii, care își vor a- 
suma răspunderea puterii executive 
pînă la alegerile prezidențiale din 
1965. Pentru postul de președinte 
se prezintă doi candidați : gene
ralul Humberto Castelo Branco, 
fost șef al statului major al ar
matei, și generalul Amaury 
Kruel, comandantul regiunii mili
tare Sao Paulo.

Președintele și vicepreședintele

vor fi aleși separat, prin scrutin 
secret, de cele două camere con
vocate în ședință plenară.

Președintele interimar, Ranieri 
Mazzilli, s-a înapoiat la Brasilia, 
venind de la Rio de Janeiro, a- 
ducînd cu el pentru a prezenta 
Congresului așa-numitul „act in
stituțional" semnat de cei trei 
miniștri ai forțelor armate. Acest 
act menține în vigoare constituția 
din 1946, dar dă președintelui 
dreptul de a decreta starea de a- 
sediu sau de a o prelungi pe o 
perioadă de 30.de zile. De ase
menea, actul dă comandanților 
militari dreptul de a suspenda 
drepturile politice pe o durată de 
zece ani și de a anula mandatele 
legislative, fără ca persoanele a- 
fectate de aceste măsuri să aibă 
dreptul de a se adresai instanțelor 
judiciare. Acest act urmează să 
fie valabil pînă la 31 ianuarie 
1966, data investirii președintelui, 
care va fi ales la 3 octombrie

Securitate

După întrunirea
falangiștilor spanioli

Pe
LEOPOLDVILLE. — în prezent sînt în curs pre

gătirile în vederea retragerii trupelor O.N.U. din 
Congo. Unitățile O.N.U. vor părăsi definitiv această 
țară la 30 iunie. O dată cu plecarea trupelor, șeful 
operațiunilor O.N.U. în Congo, Max Dorsinville, va 
fi înlocuit de profesorul Bibiano Osorio-Tafall. Aces
ta din urmă a declarat că O.N.U. va menține în 
în Congo, o mică flotă de elicoptere și avioane 
ușoare, precum și unități de poliție cu un efectiv 
de 400 de oameni, recrutați din armata nigeriana. 
Unitățile respective vor rămîne în Congo cel puțin 
pînă la sfîrșitul acestui an. Personalul civil al 
O.N.U. în Congo se compune în prezent din 800 de 
profesori, aproape 200 de medici, 50 de magistrate 
și 600 de experți și consilieri.

TEHERAN. — La 9 aprilie ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Giuseppe Saragat, care se află într-o 
vizită oficială în Iran, a fost primit de Șahul Ira
nului. In cursul întrevederii au fost trecute în re
vistă o serie de probleme interesând cele două țări. 
Ministrul de externe al Italiei, care și-a încheiat 
vizita în Iran, va pleca spre Roma.

ANKARA. — La 9 aprilie, președintele Republicii 
Turcia, Cemal Gursel, a semnat un decret prin care 
este grațiat fostul președinte al partidului democrat 
turc, Ermin Kalafat.

Ermin Kalafat fusese condamnat în 1960 la închi
soare pe viață Ia procesul de la Yassiada.

DALLAS. — Phil Burleson, avocatul lui Jack 
Ruby, asasinul lui Lee Oswald, a adresat Tribuna
lului din Dallas o întîmpinare în care cere deschi
derea unui nou proces pentru clientul său. Burleson 
afirmă că în cursul procesului, care a dus la con
damnarea la moarte a lui Ruby, s-au înregistrat 196 
din „erorile legale" care justifică redeschiderea 
procesului.

In cazul cînd tribunalul din Dallas va refuza 
deschiderea unui nou proces, avocații apărării au 
anunțat 
Texas.

S.U.A. In timpul unei demons
trații a populației din Phoenix 
(statul Arizona) în sprijinul 
drepturilor civile. Poliția în
cearcă să împrăștie pe demon

stranți.

MADRID 10 (Agerpres). 
Consiliul național al mișcării fa- 
langiste — singura organizație 
politică admisă în Spania — și-a 
încheiat lucrările sale, ascultînd o 
declarație a lui Franco asupra vii
torului politic al Spaniei.

După cum transmite agenția 
U.P.I., Franco a respins orice în
cercare de reîntoarcere la un oare
care liberalism politic în Spania, 
declarînd că intenționează să gu
verneze și de aici înainte prin 
vechile sale metode. Franco a ară
tat că va rămîne la conducerea 
statului atîtaltimp cît se va simți 
capabil din punct de vedere fizic.

După cum subliniază observa
torii de la Madrid, declarația lui 
Franco spulberă orice speranță . în 
legătură cu o liberalizare a vieții 
politice spaniole. De altfel, însăși 
intenția Consiliului național al 
mișcării falangiste de a prezenta 
unele propuneri lui Franco, me
nite, chipurile, să „democratizeze' 
viața politică a Spaniei, nu con
stituie decît o încercare 'de a crea 
impresia că dictatura teroristă a 
regimului franchist ar fi de dome
niul trecutului și că în prezent 
regimul este pe cale să se trans
forme într-o republică democra
tică.
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că se vor adresa Curții de Apel din statul

YORK. — William Scranton, guvernatorul 
Pennsylvania, a declarat în cadrul unei

NEW 
statului 
conferințe de presa că nu intenționează să candi
deze la alegerile prezidențiale. După cum se 
în ultimele luni, Scranton era considerat ca 
din candidalii posibili ai partidului republican 
tru alegerile prezidențiale.

El a arătat, totodată, că numai în cazul în 
partidul republican se va găsi intr-un impas in 
găsirea unui candidat el va accepta să-și depună 
candidatura.

știe, 
unul 
pen-

care

Consiliul

NEW YORK 10 (Agerpres). 
— Consiliul de Securitate a 
adoptat joi după-amiază o re
zoluție care deplînge acțiunile 
militare ale Angliei împotriva 
orașului yemenit Harib. Re
zoluția condamnă în principiu 
acțiunile represive ca fiind in
compatibile cu Carta O.N.U. 
Ea invită părțile interesate 
„să dea dovadă de cea mai 
mare moderație cu scopul de 

. a evita noi incidente și de a 
restabili pacea în regiune" și 
cere secretarului general „să 
facă uz de bunele sale oficii 
pentru a încerca să reglemen
teze problemele în suspensie, 
în acord cu cele două părți".

în favoarea rezoluției au 
votat 9 membri ai Consiliului 
de Securitate. S.U.A. și Marea 
Britanie s-au abținut.

Mitingul de la Budapesta
BUDAPESTA 10 (Agerpres).- 

După cum s-a anunțat, joi a 
avut loc la Budapesta un mi
ting cu prilejul vizitei delega
ției de partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovietice.

Luînd cuvîntul la miting, 
Janos Kadar, după ce a adus 
un cald salut delegației de par
tid și guvernamentale sovietice, 
a arătat că Ungaria socialistă 
a obținut o serie de succese, 
printre care și creșterea, în 
1963, a producției industriale 
de cinci ori față de 1938, și a 
venitului național in același 
timp, aproape de trei ori. A fost 
înfăptuită transformarea socia
listă a agriculturii, în țară a 
încetat să existe exploatarea 
omului de către om.

In continuare, vorbitorul s-a 
referit la mărețele realizări ob
ținute de Uniunea Sovietică și 
Ia sprijinul pe care l-a acordat 
R.P. Ungare în opera de con
struire a socialismului.

Vorbind despre problemele 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, J. Kadar a 
spus că, în ciuda divergențelor 
existente, dușmanii — imperia
liștii — trebuie să știe că toate 
partidele comuniste acționează 
împotriva capitalismului și im
perialismului și luptă pentru 
socialism. El a arătat că, în ul
timii ani, politica leninistă de 
pace a obținut succese strălu
cite, justețea ei fiind confir
mată în repetate rînduri,

„Partidul nostru, guvernul 
nostru și poporul nostru 
adepți coexistenței 
spus vorbitorul.

Noi tindem spre 
litice, economice 
normale

sînt 
pașnice, a

relații po- 
și culturale 

cu toate țările care 
acceptă Republica . Populară
Ungară așa cum este ea, res
pectă suveranitatea ei de stat, 
o stimează ca stat suveran.

Există și, bineînțeles, vor 
exista încă mult timp proble
me internaționale litigioase, a 
spus X Kadar, însă ele pot și 
trebuie rezolvate pe calea tra
tativelor. Guvernul Republicii 
Populare Ungare este gata să 
contribuie la rezolvarea pro
blemelor litigioase. El este gata 
să sprijine toate măsurile pozi
tive, care, Ia orice nivel, pot 
contribui la cauza păcii, a a- 
propierii internaționale și care 
convin popoarelor.

In cuvîntarea sa, N. S. Hruș
ciov a declarat că poporul so
vietic se bucură sincer de ma
rile succese ale oamenilor

muncii unguri în construcția 
vieții noi.

Referindu-se la schimbul de 
păreri care a avut loc între de
legațiile de partid și guverna
mentale ale Ungariei și Uniunii 
Sovietice, șeful guvernului so
vietic a spus că ele au de
monstrat unitatea deplină de 
vederi între cele două partide 
și cele două țări.

In continuare, vorbitorul s-a 
ocupat de problemele construc
ției socialiste, de dezvoltarea 
economică a țărilor socialiste. 
Dacă ar fi să facem o compa
rație numai cu țările capitaliste 
dezvoltate, rezultă că producția 
industrială a țărilor socialiste 
reprezintă în prezent aproape 
două treimi din producția in
dustrială a țărilor capitaliste 
dezvoltate.

Relevînd faptul că Uniunea 
Sovietică — a doua putere in
dustrială din lume — își dez
voltă economia mult mai rapid 
decît S.UA, vorbitorul a spus: 
Să amintesc numai că alături 
cie gigantul industrial, care a 
fost industria Uniunii Sovietice 
încă în anul 1953, în ultimii 
zece ani au apărut încă doi gi- 
ganți de acest fel.

Programul partidului noștru, 
care se îndeplinește cu succes, 
pune în fața poporului sovietic 
sarcini și mai grandioase, a spus 
vorbitorul, arătând că Uniunea 
Sovietică își propune să creeze 
în perspectivă pe teritoriul său 
încă cinci țări industriale și 
ceva mai mult de două țări 
agricole de felul Uniunii So
vietice de astăzi.

In încheiere, șeful guver
nului sovietic a arătat că în 
lume se înfăptuiesc profunde 
transformări revoluționare, se 
consolidează an de an noua 
orînduire socialistă, tot mai 
multe țări și popoare trec sub 
steagul socialismului. Lumea 
capitalistă este sfîșiată de con
tradicții acute. Mase tot mai 
largi militează împotriva mi
litarismului și a cursei înar
mărilor, împotriva blocurilor 
militare agresive. Pe arena 
mondială raportul d'e forțe se 
schimbă continuu în favoarea 
păcii și socialismului. Comu
niștii — a spus vorbitorul - 
își consacră întreaga energie 
luptei pentru pace, pentru 
victoria socialismului și comu
nismului, pentru o viață mai 
bună a oamenilor.

Plecarea spre patrie
BUDAPESTA 10 (Agerpres). 

— La 10 aprilie a părăsit Bu
dapesta plecînd spre patrie 
delegația de partid și guver
namentală a Uniunii Sovieti
ce, în frunte cu N. S. Hruș- 
ciov. prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S. 
care a fost în Ungaria într-o 
vizită oficială de prietenie.

în Gara de Est, delegația a 
fost condusă de J. Kadar, prim 
secretar al C.C. al P.M.S.U., 
președintele guvernului revo
luționar muncitoresc țărănesc 
ungar și de alți conducători ai 
Republicii Populare Ungare. 
N. S. Hrușciov și J. Kadar au 
rostit cuvîntări.

★
Ambasadorul extraordinar 

și plenipotențiar al U.R.S.S. în

R. P. Ungară, G. A. Denisov, 
a dat o recepție în cinstea de
legației de partid și guverna
mentale a U.R.S.S. în frunte 
cu N. S. Hrușciov.

Din partea ungară la re
cepție au fost de față Janos 
Kadar, Istvan Dobi, precum și 
alte persoane oficiale.

N. S. Hrușciov și J. Kadar 
au rostit toasturi.

CIPRU: Noi întăriri
ale forțelor O.N.U.

BERLIN. — La 10 aprilie ambasadorul 
U.R.S.S. tn R.D. Germană, P. A. Abrasimov, 
a oferit o recepție in cinstea delegației mili
tare sovietice, condusă de mareșalul Uniunii 
Sovietice, Rodion Malinovski, ministrul Apă
rării al U.R.S.S. La recepție au rostit toasturi 
mareșalul Malinovski, E. Honnecker, membru 
in Biroul Politic și secretar al C.C. al P.S.U.G. 
și Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G.

La 10 aprilie, delegația militară sovietică a 
părăsit Berlinul, sosind în aceeași zi la Mos
cova.

LONDRA. — Zilele trecute. In întreaga Anglie 
a avut loc un sondaj al opiniei publice în legătură 
cu popularitatea de care se bucură partidele laburist 
și conservator.

Potrivit ziarului „Daily Mail", în favoarea con
servatorilor s-au pronunțat 39,7 la sută din persoa
nele întrebate, far în favoarea laburiștilor — 49.6 
Ia suta.

MOGADISCIO. — La Mogadiscio, s-a anunțat că 
comisia mixtă somalezo-etiopiană, și-a început acti
vitatea la frontiera dintre cele două țări. Această 
comisie, compusă din cinci somalezi și cinci etio
pieni, supraveghează retragerea trupelor ambelor 
părți din zona demilitarizată, creată la graniță în 
baza acordului realizat în cadrul tratativelor de la 
Khartum.

BAMAKO. — In cadrul unui mare miting consa
crat alegerilor în Adunarea Națională a Republicii 
Mali, care se vor desfășura duminică, președintele 
Modibo Keita, a declarat că în fața tării stă sarcina 
de a-și întări independența politică si economică. 
Deși întîmpinăm greutăți serioase, a spus președin
tele, nu vom renunța niciodată la calea ce duce 
spre dezvoltarea noastră.

Modibo Keita, a declarat că poporul din Mali va 
face totul pentru a ajuta țările africane aflate încă 
sub dominația colonială să-și obțină independența. 
El a îndemnat poporul la vigilență, deoarece unele 
c ercuri coloniale încearcă să discrediteze politica 
de independență a guvernului.

DELHI. — La Delhi, s-a deschis tradiționala ex
poziție a desenelor de copii. Expoziția cuprinde 
peste 2 000 de desene, lucrate de copii din 66 de 
țări ale lumii. Majoritatea desenelor sînt consacrate 
temei păcii și prieteniei între popoare.
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NICOSIA 10 (Agerpres). — 
Un purtător de cuvînt al forței 
O.N.U. în Cipru a anunțat că 
au fost trimise întăriri în 
nordul insulei, în urma izbuc
nirii unor ciocniri în preajma 
localității Kyrenia.

Adjunctul secretarului ge
neral al O.N.U. pentru proble
mele politice, Ralp Bunche, 
care se află într-o vizită de 
trei zile în Cipru, a avut 
succesiv întrevederi cu pre
ședintele Makarios și vicepre
ședintele Kuciuk. Potrivit a_ 
genției U.P.I., vicepreședintele 
a criticat forța O.N.U., susți- 
nînd că ea nu a izbutit să im
pună diminuarea tensiunii în 
insulă. De asemenea, Kuciuk 
a avut o întrevedere cu S. 
Tuomioja, mediatorul O.N.U. 
pentru Cipru.

Ambasadorul englez la An
kara, sir Denis Allen, a fost 
primit de ministrul de externe 
turc, Erkin, căruia i-a remis 
răspunsul guvernului englez 
la demersul guvernului turc 
în legătură cu abrogarea de 
către guvernul cipriot a clau
zelor potrivit cărora staționau 
în Cipru unități grecești și 
turcești. „Anglia — relatează 
agenția Reuter - a respins 
punctul de vedere al Turciei 
că abrogarea de către pre
ședintele Makarios a acordului 
militar dintre Cipru, Grecia 
Și_ Turcia ar reprezenta o în
călcare a constituției Cipru- 
Iui<%

NICOSIA 10 (Agerpres). — 
Primul detașament al contin
gentului irlandez, afectat for
ței O.N.U. in Cipru, a sosit 
în Insulă. Acest grup care nu
mără 60 'de soldați și ofițeri 
va fi urmat în săptămânile 
următoare de restul de 540 de 
militari irlandezi.
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